คูมือการใชงาน
Antivirus Kaspersky Security

คํานํา
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาของเทคโนโลยียอมทําใหเกิดผล
ดีตอผูใช แตนอกจากผลดีนั้นกลับมีภัยรายแฝงตัวมาดวยอยางมากมาย ภัยคุกคามของผูใชคอมพิวเตอรที่ยังไง
ก็ หนีไ ม พ น ก็ คือ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร เราสามารถป อ งกั น ภั ย คุ ก คามนี้ไ ด โ ดยเลื อกใช Anti-Virus ที่ ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพยากแกการจูโจมจากภายนอก จึงไดนําโปรแกรม Anti-Virus ตัวหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน
ก็คือ Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus เปนโปรแกรมสแกนไวรัสที่พัฒนาโดยทีมงานรัสเซียที่ไดชื่อวาเปนโปรแกรม
สแกนไวรัสที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง โปรแกรมมีความสามารถในการปองกันไวรัสทั้งแบบทั่วไปและโปรแกรมอันตราย
จําพวก สปายแวรและมัลแวร โปรแกรมสามารถทํางานอยูเบื้องหลังเพื่อปองกันอัน ตรายที่อาจมีเขามาไดทุก
เมื่อ ในเวอร ชั่นใหม ก็ไ ดนําเทคโนโลยี Cloud มาช วยในการป องกั น ไวรั ส ซึ่ งโปรแกรมจะทํา งานในระบบ
Hybrid โดยใช ทั้ง Cloud และตัว เครื่อ งของเราเองในการป อ งกั น ไวรั ส หน า ตาโปรแกรมในเวอรชั่ น นี้ ไ ด
ออกแบบมาอยางเรียบงาย เนนการใชงานงายเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงฟงกชั่นตางๆ ของโปรแกรมไดอยา ง
รวดเร็วและงายดายยิ่งขึ้น
ดังนั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเห็นถึง ความสําคัญ ในการปองกันไวรัสและภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอรในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นอยางแพรหลายและมีรปู แบบความรุนแรงมากขึ้น จึงนําโปรแกรม
Kaspersky Anti-Virus มาใชง านในกรมประมง เพื่อปองกันไวรั สและภัย คุก คามทางคอมพิ วเตอรที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการใชงานคอมพิวเตอรของสวนงานตาง ๆ ในกรมประมง
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วิธีการใชงาน Antivirus Kaspersky Security
1. วิธีการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky Security
การติ ดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky นั้น มีขั้ นตอนที่ไม ยุงยากซั บ ซอ น ซึ่ งผูใ ชง านสามารถ
ดําเนินการไดตามขั้นตอนตอไปนี้
1.1 โหลดไฟลตัวติดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky ลงเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการ

รูปภาพ 1.1 ตัวติดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky
1.2 เริ่มการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky โดยการกด Start installation เพื่อดําเนินการตอไป

รูปภาพ 1.2 โปรแกรมรอดําเนินการตอไป
1.3 เมื่อกดใหโปรแกรมดําเนินการติดตั้ง โปรแกรม Antivirus Kaspersky จะมีลําดับขั้นตอนในการติดตั้ง
ทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้





โปรแกรมจะทําการแตกไฟลยอยที่ใชในการลง
โปรแกรมจะทําการติดตั้ง Kaspersky Agent
โปรแกรมจะเชื่อมตอการทํางานระหวางเครื่องผูใชงานกับ Server ของผูดูแล
โปรแกรมจะติดตั้ง Kaspersky Antivirus
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รูปภาพ 1.3 โปรแกรมแสดงขั้นตอนในการติดตั้งตามลําดับ
1.4 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบรอยจะแสดงเครื่องหมาย  ครบทั้ง 4 ขั้นตอนและจะมีหนาตางของ
โปรแกรม Antivirus Kaspersky แสดงขึ้นมาใหผูใชดําเนินการตอไป

รูปภาพ 1.4 โปรแกรม Antivirus Kaspersky
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1.5 เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอย หากพบวา License มีเครื่องหมาย เนื่องจากโปรแกรมยังไมได
รับ License Key ผูใชง านสามารถติดตอเจาหนาที่และแจง หมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิ วเตอร
เพื่อใหเจาหนาที่ไดดําเนินการตอไป
1.6 การอัพเดทเวอรชัน (Version) ของโปรแกรม โดยคลิกขวาที่ Update จากนั้นกด Start update เพื่อ
เริ่มการอัพเดทเวอรชันของโปรแกรมใหเปนปจจุบัน เมื่อครบ 100% ทําการ Restart เครื่องคอมพิวเตอรอีก
ครั้ง จะสามารถใชงานโปรแกรมไดตามปกติ

รูปภาพ 1.5 ขั้นตอนการ update version หลังการติดตั้งโปรแกรม
2. วิธีการใชงานโปรแกรม Antivirus Kaspersky Security
2.1 ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม ใหสังเกตการณทํางานของ kaspersky กอน ดังนี้
2.1.1 สัญลักษณโปรแกรม (Icon) มีลักษณะเปน





สีแดง : แสดงถึงโปรแกรมทํางานปกติ
สีแดงและมีสัญลักษณ : การติดตั้งโปรแกรมยังไมเสร็จสมบูรณหรือตอง update version
สีเทา : แสดงวาทํางานผิดปกติหรืออาจหยุดการทํางาน
หากไมพบ Icon : โปรแกรมไมทํางานหรือถูกถอนการติดตั้ง

รูปภาพ 1.6 สัญลักษณโปรแกรม Antivirus Kaspersky ทํางานปกติ
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2.2 สัญลักษณแสดงการทํางานของโปรแกรม หากสัญลักษณที่แสดงเปนสีฟา แสดงสถานะของการทํางาน
ของโปรแกรมเปนปกติ หากสัญลักษณที่แสดงบางขอเปนสีแดง แสดงถึงการทํางานที่มีปญหา โดยหากพบวา
การทํางานของโปรแกรมผิดปกติใหติดตอเจาหนาที่ใหดําเนินการแกไข

รูปภาพ 1.7 สัญลักษณแสดงสถานะทํางานของโปรแกรม Antivirus Kaspersky
2.3 การตรวจสอบและลบไวรัส โปรแกรมจะดําเนินการตรวจสอบและลบไวรัสคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
ตามปกติ ยกตัวอยาง การเชื่อมตอใชงานกับอุปกรณภายนอก เชน Flash Drives เปนตน โปรแกรมจะสแกน
ไวรัสโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของขอมูลผูใชงานควรรอโปรแกรมทํางานเสร็จเรียบรอยจึงจะเปดใชงาน
อุปกรณ

รูปภาพ 1.8 โปรแกรม Antivirus Kaspersky สแกนไวรัสโดยอัตโนมัติ
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2.4 ในการทํางานของโปรแกรม Antivirus Kaspersky หากผูใชตองการดําเนินการตรวจสอบไวรัสดวย
ตัวเอง สามารถดําเนินการได ดังนี้
2.4.1 การตรวจสอบไวรัสภายในเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด ผูใชงานสามารถทําได ดังนี้
โปรแกรม Kaspersky >Tasks >Virus scan >คลิกขวา Start scanning

รูปภาพ 1.9 โปรแกรม Antivirus Kaspersky สแกนไวรัสโดยอัตโนมัติ
2.4.2 การตรวจสอบไวรัสภายในเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะสวนที่สําคัญ ผูใชงานสามารถทําได ดังนี้
โปรแกรม Kaspersky >Tasks >Custom Scan >คลิกขวา Start scanning

รูปภาพ 1.10 โปรแกรม Antivirus Kaspersky สแกนไวรัสโดยอัตโนมัติ
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2.4.3 การตรวจสอบไวรัสภายในเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะสวนที่ตองการ ผูใชงานสามารถทําได ดังนี้
คลิกขวาไฟล (file) หรือโฟลเดอร (folder) ที่ตองการสแกนไวรัส >เลือก Scan for viruses

รูปภาพ 1.11 โปรแกรม Antivirus Kaspersky สแกนไวรัสโดยอัตโนมัติ
3. การอัพเดทเวอรชั่น (version) ของโปรแกรม Antivirus Kaspersky
โดยปกติโ ปรแกรม Antivirus Kaspersky สามารถอัพเดทไดเองโดยอั ตโนมั ติ แตในบางกรณี เช น
เครื่องคอมพิวเตอรไมไดเปดใชงานเปนเวลานาน หรือ Kaspersky Agent ติดตอเครื่องคอมพิวเตอรฝง server
ของเจาหนาที่ไมได ดวยสาเหตุนี้อาจทําใหการอัพเดทอัตโนมัติของโปรแกรมไมทํางาน ดังนั้นผูใชงานสามารถ
ดําเนินการอัพเดทโปรแกรมไดเอง ดังนี้
3.1 สวนของการทํางานใน Tasks จะมีเมนูในการเลือกสแกน ผูใชงานสามารถทําได ดังนี้
โปรแกรม Kaspersky >Tasks >Update >คลิกขวา Start update

รูปภาพ 1.13 การ Update version ของโปรแกรม
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วิธีแกไขปญหาการติดตั้งโปรแกรม
การใช ง านโปรแกรม Antivirus Kaspersky สํ า หรับ ผูใ ช ง าน อาจจะพบป ญ หาในการใช ง านของ
โปรแกรม ในสวนนี้ทางผูจัดทําไดรวบรวมการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูใชงานไวเบื้องตน ดังตอไปนี้
1. ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมไมสมบูรณ โดยในสวนของการติดตั้งโปรแกรมจะมีลําดับขั้นตอนในการ
ติดตั้งทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้





โปรแกรมจะทําการแตกไฟลยอยที่ใชในการติดตั้ง
โปรแกรมจะทําการติดตั้ง Kaspersky Agent
โปรแกรมจะเชื่อมตอการทํางานระหวางเครื่องผูใชงานกับ Server ของผูดูแล
โปรแกรมจะติดตั้ง Kaspersky เปนที่เรียบรอย

1.1 ขั้นตอน 1 โปรแกรมจะทําการแตกไฟลยอยที่ใชในการติดตั้ง หากในขั้นตอนนี้แสดงผลเปน X
สาเหตุ : อาจจะปญหาสวนของพื้นที่ Hard disk ในเครื่องคอมพิวเตอรที่ลงโปรแกรม
วิธีแกไข : ผูใชงานควรจัดสรรพื้นที่ใหเพียงพอตอการลงโปแกรม
1.2 ขั้นตอน 2 โปรแกรมจะทําการติดตั้ง Kaspersky Agent หากในขั้นตอนนี้แสดงผลเปน X
สาเหตุ : อาจจะมีโปรแกรม Kaspersky Agent ติดตั้งไวกอน
วิธีแกไข : ถอนหรือลบ Kaspersky Agent ออกกอน ผูใชงานสามารถทําไดโดย
- ตรวจสอบใน control panel กอน หากมี Kaspersky Agent สามารถถอนการติดตั้ง หากไม
มีจึงดําเนินการลบตามขั้นตอนตอไป

รูปภาพ 2.1 ตรวจสอบ Kaspersky Agent ใน control panel
- Drives C >Program Files(x86) หรือ Program Files > Kaspersky Lab >ลบ
NetworkAgent

รูปภาพ 2.2 เขา Drives C
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รูปภาพ 2.3 เขาในโฟลเดอร (folder) Program Files(x86) หรือ Program Files

รูปภาพ 2.4 เขาในโฟลเดอร (folder) Kaspersky Lab

รูปภาพ 2.5 ลบโฟลเดอร (folder) NetworkAgent
1.3 ขั้นตอน 3 โปรแกรมจะเชื่อมตอการทํางานระหวางเครื่องผูใชงานกับ Server ของผูดูแล หากใน
ขั้นตอนนี้แสดงผลเปน X
สาเหตุ : เกิดการเชื่อมตอระหวางเครื่องผูใชงานและเครื่อง server ของผูดูแล
วิธีแกไข : สามารถแจงใหผูดูแลทราบไดทันที
1.4 ขั้นตอน 4 โปรแกรมจะติดตั้ง Kaspersky เปนที่เรียบรอย หากในขั้นตอนนี้แสดงผลเปน X
สาเหตุ : อาจะมีโปรแกรม Antivirus อื่น ๆ ติดตั้งอยู
วิธีแกไข : ถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ทุกตัวออกกอน ผูใชงานสามารถทําไดโดย
Start > Control Panel > Programs and Feature > เลือก โปรแกรม Uninstall
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รูปภาพ 2.6 การถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ทุกตัวออก

รูปภาพ 2.7 การถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ทุกตัวออก (ตอ)
ในกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ โดยผูใชงานตองสังเกตจากขอแจงเตือนในขั้นตอนการ
ลงโปรแกรม โดยสาเหตุที่พบไดบอย เชน
1.4.1 ปญหาจากโปรแกรม ESET (หรือ NOD32) ผูใชสามารถแกไขไดโดยการถอนการติดตั้งดังนี้
Copy file ESET remove ไวหนา desktop > เขา safe mode > เลือก run ESET remove>
yes > yes

รูปภาพ 2.8 file ESET remove ใชในลบโปรแกรม ESET
1.4.2 ปญหาจากโปรแกรม Mcafee ผูใชสามารถแกไขไดโดยการถอนการติดตั้งดังนี้
Copy file ESET remove ไวหนา desktop > สามารถใชงานลบโปรแกรมทันที

รูปภาพ 2.9 file Mcafee remove ใชในลบโปรแกรม Mcafee
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1.4.3 ปญหาจากโปรแกรม Kaspersky ตัวเกา ผูใชสามารถแกไขไดโดยการถอนการติดตั้งดังนี้
Copy file kavremvr ไวหนา desktop > สามารถใชงานลบโปรแกรมทันที

รูปภาพ 2.10 file kavremvr ใชในลบโปรแกรม Kaspersky ตัวเกา
1.4.4 ปญหาแจงเตือนจากรหัส 360 ผูใชงานจะตองแจงใหผูดูแลทราบเพื่อดําเนินการแกไขตอไป
2. ปญหา Kaspersky Agent เมื่อดําเนินการลงโปรแกรม Antivirus Kaspersky จะมีการติดตั้งโปรแกรม
Kaspersky Agent มาดวยซึ่งปญหานี้สามารถแกไขได ดังนี้

รูปภาพ 2.11 ชอง search > services

รูปภาพ 2.12 เลือก services: Kaspersky Security Center 10 Network Agent
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รูปภาพ 2.13 Startup type: Automatic และกด Service status > Start

รูปภาพ 2.14 เขา Drives C

รูปภาพ 2.15 เขาในโฟลเดอร (folder) Program Files(x86) หรือ Program Files
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รูปภาพ 2.16 เขาในโฟลเดอร (folder) Kaspersky Lab

รูปภาพ 2.17 เขาในโฟลเดอร (folder) NetworkAgent

รูปภาพ 2.18 เขาในไฟล (files) klcsngtgui

รูปภาพ 2.19 กด Send heartbeat และ Run klnsqchk utility เพื่อสงสัญญาณไปยัง server
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คําถามที่พบบอย
1. ผูใชงานสามารถ update โปรแกรม Antivirus Kaspersky ดวยตัวเองไดหรือไม
คําตอบ : โดยปกติทางผูดูแลจะเปนผูดําเนินการ update โปรแกรม Antivirus Kaspersky จากทางฝงของ
server แตหากผูใชตองการ update โปรแกรม Antivirus Kaspersky ดวยตัวเองสามารถทําตามขั้นตอน 3.1
(หนา 6)
2. ผูใชงานสามารถปดการทํางานของโปรแกรม Antivirus Kaspersky ดวยตัวเองไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถทําไดเนื่องจาก ผูใชอาจลืมเปดใชงาน เมื่อผูใชงานตองการลงโปรแกรมอื่น สามารถแจง
ผูดูแลใหท ราบเพื่อหยุดการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัสชั่วคราว เมื่อผูใช ลงโปรแกรมที่ตอ งการเสร็ จ
สามารถแจงผูดูแลใหเปดการใชงานโปรแกรมใหเปนปกติได
3. ผูใชงานสามารถถอนการติดตั้งของโปรแกรม Antivirus Kaspersky ดวยตัวเองไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถทําไดเนื่องจาก ตองใชรหัสผานในการถอนการติดตั้ง
4. หากผูใชตองการนําคอมพิวเตอรสวนตัวมาใชงานและตองการลงโปรแกรม Antivirus Kaspersky ตองทํา
อยางไร
คํา ตอบ : เมื่อ ผู ใช ง านต องการนํา คอมพิวเตอรสว นตัวมาใชง าน หากมีก ารเชื่อ มต อ อิน เตอร เน็ ต ของกรม
ผูใชงานจะตองมีการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Kaspersky โดยสามารถแจงใหเจาหนาที่ใหมาดําเนินการติดตั้ง
โปรแกรมได
5. ผูใชงานไมตองการลงโปรแกรม Antivirus Kaspersky ไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถทําไดเนื่องจาก เนื่องจากเปนนโยบายของกรมประมง
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แนวทางการปองกันไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร คือ โปรแกรมชนิดหนึ่งที่เขามาอยูในระบบคอมพิวเตอรไดและถามีโอกาสก็สามารถ
แทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอรอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการนําเอาดิสกที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใชอีก
เครื่องหนึ่ง หรืออาจผานระบบเครือขายหรือระบบสื่อสารขอมูลไดเชนกัน
คอมพิวเตอรเกิดการติดไวรัส หมายถึง ไวรัสไดเขาไปผังตัวอยูในหนวยความจําหรือหนวยประมวลผล
ของคอมพิวเตอร และจะตองมีการถูกเรียกใหทํางานโดยขึ้นอยูกับประเภทของไวรัส ซึ่งจุดประสงคของการ
ทํางานของไวรัสแตละตัวมีหลายรูปแบบ เชน อาจสรางไวรัสใหไปทําลายโปรแกรมหรือขอมูลอื่น ๆ ที่ อยูใน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร หรือ แสดงข อ ความบนหน า จอ เป น ต น โดยสามารถสั ง เกตการทํ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรถามีอาการดังตอไปนี้อาจมีความเปนไปไดถึงการมีไวรัสเขาไปติดอยูในเครื่องแลว อาการเบื้องตน
ไดแก
1. ใชเวลานานผิ ดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทํางาน อาจจะขนาดของโปรแกรมใหญขึ้น ขนาด
ของหนวยความจําที่เหลือลดนอยกวาปกติ โดยหาเหตุผลไมได ไฟลแสดงสถานะการทํางานของดิสกติดคาง
นานกวาที่เคยเปน เครื่องทํางานชาลง หรือระบบหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
2. ขอความที่ปกติไมคอยไดเห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบอย ๆ หรือวันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป เกิด
อักษรหรือขอความประหลาดบนหนาจอ หรือไฟลขอมูลหรือโปรแกรมที่เคยใชอยู ๆ ก็หายไป
3. เครื่องคอมพิวเตอร restart โดยไมไดสั่ง อุปกรณเชื่อมตอทํางานไมได
การติดไวรัสคอมพิวเตอรสามารถไดมาจากหลายทางดังนี้
1. ไวรัสจากอินเตอรเน็ตหรือคลิกลิงคที่เชื่อมตอกับเว็บไซตที่เปนไวรัส
2. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB Flash drive)
3. ไวรัสจากการเชื่อมตอเครือขาย
4. ติดตั้งซอฟทแวรผิดลิขสิทธิ์ โดยมีไวรัสแฝงมา
5. รูเทาไมถึงการณ ในการติดตั้งโปรแกรมที่ไมรจู ัก
6. การตั้งรหัสผานที่สามารถเดาไดงาย หรือสุมหารหัสผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
หลักการทั่วไปของการปองกันมีดังนี้
1. จํา กั ด สิท ธิ์ ของผูใช (Least user privilege) หมายถึ งไม ควรใช Admin account ในการใชง าน
คอมพิวเตอร เนื่องจากสิทธิ์ Admin เปนสิทธิสูงสุดของคอมพิวเตอร เมื่อถูกไวรัสจูโจมทําใหไวรัสนั้นมี สิทธิ
เที ย บเท า Admin ไปด ว ย ดั ง นั้ น ในการใช ง านทั่ ว ไป ควรตั้ ง ผู ใ ช ง านของผู ใ ช แ ต ล ะคนที่ ใ ช ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรนั้น เชน ชื่อผูใช Kanyarat ที่มีสิทธิการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรใกลเคียงกับสิทธิ Admin เปน
ตน เมื่อถูกไวรัสจูโจมสามารถกําจัดไวรัสไดงายกวา
2. update Web browser บอยๆ รวมถึง update plugin
3. update program สแกนไวรัสที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรตามระยะเวลา
4. ติ ด ตั้ ง โปรแกรมที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต อ ง รวมทั้ ง ติ ด ตั้ ง โปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส สปายแวร มั ล แวร
โดยเฉพาะโปรแกรมปอ งกัน ไวรั สเพี ยงอยา งใดอย า งหนึ่ ง เท านั้ น เพื่ อ ปอ งกั น การทํ า งานข า ลงของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร
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5. รหั สผ านที่ ใช สํา หรั บ เขา ใช ง านแตละโปรแกรมไมค วรใช รหัสเดี ย วกัน เพื่ อป อ งกั น การถู กแฮ็ค
(hack)
6. ควรติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้นและตรวจสอบหาไวรัสทุกครั้งกอน
เปดไฟลจากแผนหรือสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ รวมทั้งติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและอัปเดตขอมูลไวรัสอยูเสมอ
7. ไมควรเขาเว็บไซตสุมเสี่ยงเพราะอาจจะเขาเว็บไซตที่เปนไวรัสไดและไมควรเปดไฟลที่มีนามสกุล
แปลก ๆ ที่นาสงสัย เชน .pifเปนตน รวมทั้งไฟลที่มีนามสกุลซอนกัน เชน .jpg,.exe ,.gif.scr , txt.exe เปนตน
ใหลบไฟลนั้นทิ้งทันที รวมทั้งไมควรดาวนโหลดไฟลตาง ๆ จากเว็บไซตท่ไี มมั่นใจ หรือไมนาเชื่อถือ
8. ควรมีการสํารองขอมูลไวเสมอ
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