SRAN Light LT50 Hybrid บัญชีรายชื่อนวัตกรรมไทย

รหัสรายชื่อบัญชีนวัตกรรมไทย หมายเลข 050001
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : อุปกรณ์เฝ้ าระวังป้ องกันภัยคุกคาม
บนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
(IT Security Monitoring and Log File Collection)
ทําไมต้องมีอปุ กรณ์เฝ้ าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ?
มีเหตุผลหลัก 2 ประการทีห่ น่วยงานรัฐและเอกชนมีความจําเป็ นต้องมีอุปกรณ์เฝ้ าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศและจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คือ
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1.1 ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 กําหนดให้ผู้ให้บริการ (ตามกฎหมาย
กําหนดให้ ผู้ให้บริการหมายถึง หน่ วยงาน ห้างร้าน องค์กร ใดๆ ก็ตามทีจ่ ดั ให้มกี ารเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กบั คนในองค์กรนัน้
หรือ บุ ค คลอื่น ทัวไปสามารถใช้
่
งานได้) ทํา ให้หน่ วยงานจําเป็ น ต้อ งมีอุ ปกรณ์ ในการจัดเก็บ ข้อมูล จราจรฯ และกระทรวงไอซีที โดย
NECTEC ได้กําหนดมาตรฐานสําหรับอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลจราจรฯ คือ มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2560 โดยมาตรฐานนี้ถูกระบุในเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ทีป่ ระกาศโดยกระทรวงไอซีที ทีห่ น่วยงานรัฐหากมีการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องใช้เป็ น
เกณฑ์ในการเขียนข้อกําหนด
1.2 เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ทีป่ ั จจุบนั เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ด้วยหลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อน
มากขึน้ โดยล่าสุดที่ประชุม World Economic Forum ปี 2015 ได้จดั ให้ Cyber Attack เป็ น 1 ใน 10 ความเสีย่ งที่มคี วามสําคัญของโลก
รัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็ นอย่างมาก เนื่องจากภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงนําความซึง่ ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ แต่ยงั เกี่ยวข้องกับความมันคง
่ และการกระทําที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ นความผิดอาญาอีกด้วย

ภาพหน้าจอแสดงรายงานผลความเสีย่ งตามมาตรา 5 - 11 ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
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ทําไมต้องเป็ น SRAN ?

1. SRAN มีคุณสมบัติ 2 ส่วน ในอุปกรณ์เดียว คือ
1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ฯ ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และได้รบั มาตรฐาน
มศอ. 4003.1-2560
1.2 สามารถเฝ้ าระวังภัยคุกคาม โดยมีความสามารถหลักๆ คือ
- การสํารวจข้อมูลแบบอัตโนมัตเิ พื่อระบุตวั ตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Automatic Identification Device)
- การวิเคราะห์และเทคโนโลยีในการตรวจจับความผิดปกติขอ้ มูล (Detect and Analyzer)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลจราจรคอมพิวเตอร์(Log Analytic)
- การเฝ้ าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring)
- การค้นหาข้อมูลการใช้งานในเครือข่ายในเชิงลึก (Deep Search)
- การบริหารจัดการค่าการประเมินความเสีย่ ง (Vulnerability Management)
- การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูยอ้ นหลัง (Log Record and Archive)
- การเก็บบันทึกค่าสําหรับให้ IT Audit ในการตรวจสอบข้อมูลและใช้เป็ นหลักฐาน (Log Audit)
2. SRAN ได้ขน้ึ บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๓) กรกฎาคม ๒๕๕๙ (http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7809) โดยสิทธิ
ประโยชน์ สําหรับผลิตภัณฑ์ท่อี ยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยคือ “ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ หน่ วยงานอื่น ซึง่ กฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซือ้
จัดจ้างจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการทีม่ รี ายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธกี รณีพเิ ศษหรือทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึง่ มีวธิ กี ารทํานองเดียวกัน
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุทห่ี น่วยงานนัน้ ๆ ถือปฏิบตั ”ิ

ภาพการออกแบบอุปกรณ์ SRAN Light LT50 Hybrid
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คุณสมบัติทางเทคนิ ค (Feature)

2. การวิ เคราะห์และเทคโนโลยีใ นการตรวจจับความผิ ดปกติ
ข้อมูล(Detect and Analyzer)

2.1 Attack Detection รายงานการตรวจจั บ การโจมตี ที่ เ ป็ น
พฤติก รรมที่ช ัด เจนว่า ทํา การโจมตีร ะบบ ได้แ ก่ ก าร Brute Force
ิ
1. การสํารวจข้อมูลแบบอัตโนมัตเพื่อระบุตวั ตนอุปกรณ์บน รหัส ผ่า นที่เ กิด ขึ้น บนตัว อุ ป กรณ์ และเครื่อ งแม่ข่า ยที่สํา คัญ เช่น
ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์(Automatic Identification Device) Active Directory , Web Server , Mail Server เ ป็ น ต้ น อี ก ทั ้ง ยั ง
สามารถตรวจพบการโจมตีโดยการยิง Exploit เข้าสูเ่ ครื่องแม่ข่า ยที่
1.1 รายงานการคัดแยกเครื่องที่รู้จกั (Known Device) และ ไม่รู้จกั สําคัญ เป็ นต้น
(Unknown Device) ได้โดยการยืนยัน (Approve) เมื่อทําการยืนยัน
ค่าแล้วหากมีอุปกรณ์แปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครือข่ายก็สามารถตรวจ 2.2 Malware/Virus Detection รายงานการตรวจจับ มัล แวร์ /ไวรัส
คอมพิวเตอร์ทเ่ี กิดขึน้ บนระบบเครือข่าย สามารถทําการตรวจจับได้
พบได้ (Rouge Detection)
โดยไม่ตอ้ งอาศัยการลงซอฟต์แวร์ทเ่ี ครื่องลูกข่าย (Client) แต่ทาํ การ
1.2 รายงาน BYOD (Bring Your Own Device) แสดงค่าอุปกรณ์ ตรวจผ่านการรับส่งค่าทีเ่ กิดขึน้ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พกพาทีพ่ ยายามติดต่อเข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ได้โดยแยก Desktop (คอมพิวเตอร์พกพา เช่นโน้ตบุ๊ก) และมือถือ 2.3 Botnet Detection รายงานการตรวจบอทเน็ตภายในองค์กร และ
การโจมตีบอทเน็ตเข้าสูร่ ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
(Mobile) และรูว้ า่ ใครนําเครื่องพกพามาใช้งานภายในเครือข่าย

1.3 รายงานการเก็บบันทึกเป็ นค่าอุปกรณ์ (Device Inventory) โดย
แยกการเก็บค่าจากอุปกรณ์ (Device) ชื่อผู้ใช้งานจากระบบ Active
Directory , จ า ก Radius ค่ า จ า ก ก า ร Authentication , ค่ า IP
Address ผูใ้ ช้งาน , ค่า MAC Address , แผนก (Department) , ยีห่ อ้
รุน่ อุปกรณ์ เป็ นต้น
1.4 รายงานการเก็บบันทึกค่าซอฟต์แวร์ (Software Inventory) ที่ใช้
ซึ่งในส่วนซอฟต์แวร์จะทําการค้นพบประเภทซอฟต์แวร์ท่ีใช้ไ ด้แ ก่
ซอฟต์แวร์ประเภทเว็บบราวเซอร์ , ซอฟต์แวร์ประเภทมัลติมเี ดีย ,
ซอฟต์แวร์ประเภทใช้งานในออฟฟิ ศ ซอฟต์แวร์ท่ีไม่เหมาะสมเช่ น
โปรแกรม Bitorrent ก็สามารถตรวจและค้นพบได้

2.4 Behavior Data Leak Detection รายงานการตรวจจับพฤติกรรม
ของพนักงานทีม่ โี อกาสสุม่ เสีย่ งในการลักลอบข้อมูลออกนอกบริษทั
2.5 Bittorrent Detection รายงานการตรวจจับการใช้งานโปรแกรม
ดาวโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ทส่ี ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
โดยรวมภายในองค์กร
2.6 Anomaly Detection รายงานการตรวจจับภัยคุก คามที่มีค วาม
ผิดปกติในการติดต่อสือ่ สาร
2.7 Tor/Proxy Detection รายงานการตรวจจับซอฟต์แวร์ประเภทอํา
พรางการสื่อสารเพื่อใช้ห ลบเลี่ยงการตรวจจับข้อมูลภายในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.5 การวาดรู ป ความเชื่อ มโยงระบบเครือ ข่ า ย (Topology) สร้า ง
ภาพเสมือ นบนระบบเครือ ข่ า ยเป็ น Network topology แบบ link 2.8 HTTP/SSL Analyzer รายงานการตรวจวิเ คราะห์ก ารใช้ง าน
เว็บไซต์พร้อมจัดทําสถิตกิ ารใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
chart ในการติดต่อสื่อสาร (Interconnection)
1.6 การสํารวจเครื่อ งที่ม ีโอกาสเปลี่ย นค่า Leak path เชื่อ มต่อ กับ 2.9 APT (Advanced Persistent Threat) Detection ร า ย ง า น ก า ร
ตรวจพฤติกรรมทีม่ โี อกาสเป็ นภัยคุกคามประเภท APT และมีความ
gateway อื่นทีไ่ ม่ใช่ขององค์กร
เสีย่ งต่อองค์กร
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3. การวิ เคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analytic)
3.1 Threat event correlation รายงานการวิเ คราะห์ข้อ มู ล จากการ
รวบรวมเหตุ ก ารณ์ ภ ัย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์องค์กร
3.2 Risk Analyzer (High, Medium, Low) รายงานการวิเคราะห์ระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงระดับกลางและความเสี่ยง
ระดับตํ่า เพื่อแสดงค่าและการจัดทํารายงาน
3.3 Executive summary (Hour, Daily, Monthly) รายงานการจัดสรุป
สถานการณ์ทงั ้ หมดให้ระดับผูบ้ ริหารองค์กร โดยกําหนดได้ท่เี ป็ นราย
ชั ่วโมง รายวัน และรายเดือน
3.4 Thai Cyber Law Act รายงานความเสี่ยงที่ม ีโอกาสเข้าข่ายตาม
มาตรฐานความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ซึ่ง
เป็ นจุ ด เด่ น สํ า คัญ ที่ม ีค วามแตกต่ า งกับ สิน ค้ า อื่น และช่ ว ยให้ อ อก
รายงานสําหรับผูบ้ ริหารได้อย่างครบถ้วน
4. การเฝ้ าติ ดตามปริ ม าณการใช้ ง านข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร
(Bandwidth Monitoring)

4.3 Application Monitoring (Software bandwidth usage) รายงาน
การใช้แอพพลิเคชั ่นและปริมาณการใช้ขอ้ มูลภายในองค์กรกว่า 1,000
ชนิ ด ได้แก่ SAP , ERP , Orcal , Skype, Microsoft และ Enterprise
แอพพลิเคชั ่น SRAN รูจ้ กั ทําการเฝ้ าติดตามและรายงานผ่านหน้ าจอ
เพื่อดูปริมาณการใช้งานทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร
4.4 Social Network Monitoring (Facebook , Line ,Youtube , Google
Video , Twitter , Pantip) รายงานการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อให้รถู้ งึ ปริมาณข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร ได้แก่ Facebook , Line ,
Youtube , Google Video , Twitter และ Pantip ทําให้ผบู้ ริหารองค์กร
สามารถทราบความเคลื่อนไหวและการใช้ปริมาณข้อมูลภายในองค์กร
4.5 User Monitoring รายงานและจัดอันดับการใช้งาน Bandwidth
ภายในองค์กร โดยจะเห็นรายชื่อ ผู้ใช้จากคุณสมบัติข้อ 1 ทําให้เรา
ทราบถึงชื่อ ผู้ใช้งานและค่า Bandwidth ที่สูงสุดและทําเป็ นรายงาน
ผลได้เป็ นรายชั ่วโมง รายวัน และรายเดือน
5. การค้ น หาข้ อ มู ล การใช้ ง านในเครื อ ข่ า ยในเชิ ง ลึ ก (Deep
Search)

4.1 Country / City monitoring (In-out organization) รายงานผลการ
เฝ้ าติดตามปริม าณการใช้งานข้อ มูลระดับประเทศ ระดับเมือ ง ที่ส่ง
ข้อมูลเข้าในองค์กรเรา และที่องค์กรของเราติดต่อไปยังโลกภายนอก
เป็ นการตรวจสอบข้อมูลวิง่ เข้าสู่องค์กร (Incoming data) และข้อมูลที่
ถูกนําออกนอกองค์กร (Outgoing data) โดยผ่านเทคโนโลยี GeoData

5.1 การพิสู จ น์ ห ลัก ฐานทางข้อ มู ล สารสนเทศ (Network Forensic
Evident data) ค้น หาเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น แบ่ ง ตามเนื้ อ หา (content
search) ดัง นี้ Web Access , Files Access , Network connection
, SSL , Mail , Data Base , Syslog , VoIP , Remote Desktop ,
Radius และ Active Directory เหล่ า นี้ ส ามารถค้น หา RAW Log ที่
เกิดขึน้ ได้ ทัง้ แบบปั จจุบนั และ ย้อนหลังตามกฎหมาย

4.2 Protocol and Service Bandwidth monitor จะสามารถคํานวณค่า
ปริมาณ Bandwidth ที่เกิดขึน้ บนระบบเครือข่ายได้โดยแยก Protocol
TCP, UDP,ICMP และ Service ตาม well know port service จะทําให้
ทราบถึ ง ปริม าณการใช้ ง านข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งละเอี ย ดและประเมิ น
สถานการณ์ได้อย่างแม่นยํา

5.2 การค้นหาข้อมูลเชิงลึกสําหรับผูบ้ ริหารและทรัพยากรบุคคล (HR
/Top Manager query sensitivity data) การค้ น หาเชิ ง ลึ ก สํ า หรั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ที่ระบุถึงพฤติกรรมการใช้งานและการสื่อสารผ่า น
ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
5.3 การค้นหารวดเร็ว และสามารถใช้เงื่อนไขในการค้นหา เช่น AND
OR NOT เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ ให้การค้นเป็ นไปอย่างมีประสิท ธิภ าพ
ทีส่ ดุ

ภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเฝ้ าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ
และการ เก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รายชื่อบัญชี
นวัตกรรมไทยจาก สํานักงบประมาณ

ภาพช่องรับสัญญาณข้อมูลทีผ่ า่ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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6. การบริหารจัดการค่าการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability
Management)
6.1 Passive Vulnerability Scanner : เป็ นการทํ า งานต่ อ เนื่ อ งเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยทําการตรวจสอบจากค่า CVE
(Common Vulnerabilities and Exposures) การค่า SSL Heartbleed
Poodle, Shellsock ที่พบเครื่อ งแม่ข่ายและลูกข่ายภายในองค์กรที่ม ี
โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งจากช่ อ งโหว่ น้ี , การตรวจสอบการรับ ใบ
Certification ที่ไม่ถูกต้อ ง ที่อ าจตกเป็ นเหยื่อ การทํา MITM (Man in
The Middle Attack) การตรวจสอบการรับใบ Certification ที่หมดอายุ
expired date SSL certification) การตรวจสอบการรับ ส่ง ไฟล์ข นาด
ใหญ่ท่เี กิดขึ้นในองค์กร , การตรวจสอบ backdoor และการสื่อสารที่
ผิด วิธีจ ากมาตรฐาน และทํ า การแจ้ง เตือ นผ่า น Incident response
notices
6.2 Active Vulnerability scanner : การตรวจสอบโดยตัง้ ค่า ตรวจสอบ
ความปลอดภัยให้กบั เครื่องแม่ข่ายที่ใช้ทําเป็ น Active Directory การ
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ใช้งาน ค่าความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบ
เครื่องทีม่ โี อกาสติดเชือ้ และมีช่องโหว่ตาม CVE
6.3 IPv6 checklist : การตรวจสอบค่า IPv6 โดยทําการส่งค่าตรวจสอบ
แบบ Broadcast เพื่อสํารวจเครือข่ายว่าอุปกรณ์ไหนที่รองรับค่า IPv6
และจัดทํารายงานการสํารวจ

ภาพการรายงานผลการประเมินอุปกรณ์ภายในองค์กรทีร่ องรับ IPv6 ตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีใ่ ห้ภาครัฐ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทร่ี องรับค่า IPv6 ซึง่ จะทําให้หน่ วยงานทีใ่ ช้ SRAN ได้
คุณสมบัตใิ นการตรวจสอบเป็ นรายงานทําให้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายภายใน
องค์กรโดยไม่จาํ เป็ นต้องจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาประเมิน

7. การเก็บบันทึ กข้อมูลจราจรคอมพิ วเตอร์และดูย้อนหลัง (Log
Record and Archive)
7.1 การเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบ Raw data การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ในการสืบสวนสอบสวนและการหาผู้กระทําความผิด ด้วย
การเก็บบันทึกที่สามารถทําได้แบบ Hybrid ซึ่ง SRAN เป็ นต้นฉบับ
ของการทํ า วิธีน้ี คือ การรับ ข้อ มูล จราจรคอมพิว เตอร์แบบ Passive
mode และ รับค่าจากอุปกรณ์อ่นื ได้

7.2 รองรับค่า Log จาก AD (Active Directory) , Router / Firewall /
VPN ,Mail Server (Support Exchange , Lotus note) , DHCP , DNS,
SNMP , Radius Wi-Fi Controller และทําการแยกแยะค่าการเก็บ Log
โดยแบ่งเป็ น หมวดให้ไ ด้โ ดยอัต โนมัติ รองรับการเก็บบัน ทึก ข้อ มูล
จราจรคอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้องกับ Protocol ที่ใช้กบั อุปกรณ์ส่อื สารใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม ประเภท Modern SCADA system รองรับ
Protocol DNP3, Mobus (Modicon Communication Bus) เป็ นต้น
7.3 รองรับ SCP , sFTP และการ mount files log จากเครื่อ งอื่น มา
เก็บแบบรวมศูนย์ (Centralization Log) และมีความสามารถใน Export
Data ออกเพื่อใช้ในการพิสจู น์หาหลักฐาน การ Export ข้อมูลเรียงตาม
ชั ่วโมง วันและเดือนปี
7.4 การเก็บบันทึก ข้อ มูลสามารถเก็บได้ต ามจํานวนวันที่กฎหมาย
กําหนด หรือกรณีทต่ี อ้ งการเก็บเพิม่ ก็สามารถขยายพืน้ ที่ในการจัดเก็บ
ได้โดยมีซอฟต์แวร์SRAN Logger Module ทีผ่ า่ นมาตรฐาน NECTEC
มศอ.๔๐๐๓.๑ – ๒๕๖๐ (NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2560)
ระบบเก็บ บัน ทึก ข้อ มูล จราจร ตาม พ.ร.บ. ว่ า ด้ว ยการกระทํ า ผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ให้มาด้วย
7.5 การเก็บ บัน ทึก ข้อ มูล มีก ารยืน ยัน ความถู ก ต้อ งข้อ มูล Integrity
hashing confidential files

หน้าแสดงค่า Log file ทีถ่ ูกต้องตามมาตรฐาน มศอ. และสามารถไปใช้ในชัน้ ศาลได้

8. การเก็บบันทึ กค่าสําหรับให้ IT Audit ในการตรวจสอบข้อมูล
และใช้เป็ นหลักฐาน (Log Audit)
8.1 การเก็บบันทึกค่า Active Directory Login active / Login fail
8.2 การเก็บบันทึกค่า SSH Login active / Login fail
6

คุณสมบัติเพิ่ มเติ ม SRAN Light LT50 Hybrid
1. เป็ นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นใน
อุ ป กรณ์ ท่ีเ ป็ น appliances และ non-appliances เช่ น Firewall, Network Devices ต่ า งๆ ระบบปฏิบ ัติก าร ระบบ appliances
ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็ นต้น ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รปู แบบ (format)
เดียวกันได้
2. มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพือ่ ใช้ยนื ยันความถูกต้องของข้อมูลทีจ่ ดั เก็บตามมาตรฐาน SHA-1
3. สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server ได้
4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผา่ นมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
5. สามารถจัดเก็บ log file ได้ถกู ต้อง ตรงตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้ โดยได้
รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ทีไ่ ด้มาตรฐานของศูนย์อเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(มศอ. 4003.1-2560)
6. สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage
เป็ นต้น ได้
7. มีร ะบบ Alert System รองรับการแจ้ง เตือนผ่าน E-mail ไปยัง ผู้ดูแ ลระบบเมื่อมีเ หตุก ารณ์ ค วามเสี่ยงในระดับสูง เช่ น ไวรัส
คอมพิวเตอร์เข้าสูร่ ะบบ หรือมีการโจมตีทางไซเบอร์ ( Cyber Attack ) ทีส่ ร้างความเสียหายให้แก่องค์กร
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มาตรฐานที่ได้รบั จากฮาร์ดแวร์อปุ กรณ์ SRAN และขัน้ ตอนในผลิ ตภัณฑ์ (Certification)
1. มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายเล่ม 1 ข้อกําหนดใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ความร้อน
2. มาตรฐาน ศอ. 2001.2-2553 วิธกี ารประเมินสมรรถนะ สําหรับบริภณ
ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ส่วนที่ 1
3. มาตรฐาน ศอ. 2006.2.1-2555 วิธกี ารประเมินสมรรถนะ สําหรับบริภณ
การใช้พลังงานในภาวะใช้กาํ ลังไฟฟ้ าตํ่า ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 3 การ
4. มาตรฐาน ศอ. 2006.3-2556 วิธกี ารประเมินสมรรถนะ สําหรับบริภณ
คํานวณและประมวลผลข้อมูล ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
ั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัยข้อกําหนดทัวไป
่ ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
5. มาตรฐาน มอก. 1956-2548 บริภณ
ั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 2562
6. มาตรฐาน มอก. 1956-2553 บริภณ
7. มาตรฐาน มอก. 1448-2544 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า เล่ม 3-2 : ขีดจํากัดสําหรับสิง่ ทีส่ ง่ ออกมาซึง่ เป็ นกระแสฮาร์โมนิก
(กระแสไฟฟ้ าเข้า 16 แอมแปร์ต่อเฟส) ใช้ได้ถงึ 8 เมษายน 262
่ ปลอดภัยข้อมูล
8. มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) ให้กบั การผลิตภัณฑ์ SRAN ในการให้บริการด้านความมันคง
สารสนเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์ ใช้ได้ถงึ 14 กันยายน 2561
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สิ ทธิ ประโยชน์

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ หน่ วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะ
เป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้ บริ การที่ มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย โดยวิ ธีกรณี พิเศษที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่ วยงานนัน้ ๆ ถือปฏิ บตั ิ
0

**อ้างอิงสิทธิประโยชน์จากเอกสาร บัญชีรายชือ่ นวัตกรรมไทยฉบับเดือนมกราคม 2559 หน้าที ่ 5**
0
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คุณสมบัติ SRAN Light LT50 Hybrid
Product
Capacity and Performance
Logs Capacity per Day
Current Counter (Session/Hour)
Normal Log Rate (Event/Second)

LT50
*Custom depend on customer
1GB
950,000
1,000

Feature
1. Automatic Identification Device
1.1 Know Device / Unknown device
1.2 Approve device / Rogue Detection
1.3 BYOD : Desktop / Mobile
1.4 Inventory : Device / Software
2. Detect and Analyzer
2.1 Attack Detection (Brute force, exploit)
2.2 Malware/Virus Detection
2.3 Botnet Detection
2.4 Behavior Data Leak Detection
2.5 Bittorent Detection
2.6 Anomaly Detection
2.7 Tor/Proxy Detection
2.8 HTTP / SSL Analyzer
2.9 APT (Advanced Persistent Threat) Detection
3. Log Analysis : Security Information Event Management
3.1 Threat intelligent correlation
3.2 Risk score
3.3 Risk Analyzer (High , Medium , Low)
3.4 Executive summary (Hour, Daily, Week, Monthly)
3.5 Compliance Thai Cyber law log correlation report (Hour, Daily,Week, Monthly)
4. Bandwidth Monitoring
4.1 Country / City monitoring (In-out organization)
4.2 Application Monitoring (Software bandwidth usage)
4.3 Social Network Monitoring (Facebook , Line ,Youtube , Pantip)
4.4 User Monitoring
5. Deep Search
5.1 Network Forensic Evident data
5.2 HR /Top Manager query sensitivity data
6. Vulnerability Management
6.1 Passive Vulnerability scanner (CVE check,SSL Heartbleed , Shellsock check invalid
cert MITM ,expired date SSL certification )
6.2 Active Vulnerability scanner (Malware , Sniffer , Broadcast)
6.3 IPv6 checklist
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คุณสมบัติ SRAN Light LT50 Hybrid
Product

LT50

Feature
7. Log Archive
7.1 Raw full data
7.2 Support AD (Active Directory)
7.3 Router / Firewall / VPN , Mail Server (Support Exchange ,Lotus note) , DHCP , DNS ,
SNMP , Radius Wi-Fi Controller
7.4 Log Archive more 90 Day
7.5 Integrity hashing confidential files
8. Log Auditor
8.1 Active Directory Login active / Login fail,SSH Login active / Login fail, Active Directory user security check
9. Protection
9.1 Passive internet blocking
9.2 Blacklist blocking
10. Malware Analytic
10.1 Files Integrity monitoring
10.2 Analytic file with virustotal
11. Alert System : Email Alert (High Risk)













Hardware Specification
Form Factor
Total Interfaces
Storage Capacity

Desktop
4x1 GbE
250 GB

Compliance
Safety Certifications

CE, FCC

บริ ษทั โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จํากัด
48/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : +66 2 982 5454 โทรสาร: +66 2 982 4004 อีเมล์: info@gbtech.co.th
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