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บทที่ 1
บทนํา
1.1 วัตถุประสงคของโครงงาน
เพื่อตรวจหาการบุกรุกแบบ flood ซึง่ ตรวจจับไดยากกวาการบุกรุกแบบแพ็กเก็ตเดีย่ ว เมือ่ พบการ
โจมตีแลวจึงสงคําสัง่ ไปยังไฟรวอลล เพื่อปองกันการโจมตีที่จะเขามาอีก.

1.2 ลักษณะและขอบเขตของโครงงาน
โครงงานนี้มีเปาหมายที่จะออกแบบการตรวจจับการบุกรุกแบบ flood สําหรับปองกันเครือขาย
คอมพิวเตอรจากภายนอก โดยไดรับความรวมมือจากโครงงานการพัฒนาตัวตรวจจับการบุกรุกดวยไฟร
วอลล ในสวนของการปองกันการเชือ่ มตอ.
โดยการวิเคราะหทั้งหมดในโครงงานนี้ จะทําโดยแบงออกตามเลขไอพีของสถานีเปาหมาย ซึ่ง
เปนสถานีภายในเครือขาย ที่ตองการปองกันจากการโจมตี (โดยสถานีดังกลาวระบุไวในไฟล station.conf
ซึ่งรูปแบบของไฟลจะกลาวตอไปในภายหลัง) และแบงแยกตอไปตามพอรตตางๆ ที่สําคัญๆเชน telnet
(tcp port:21), ssh (tcp port:22), telnet (tcp port:23) เปนตน

1.3 เครือ่ งมือพัฒนาโปรแกรม
-

ระบบปฏิบัติการลินุกซ
ANSI C
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บทที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐาน
2. ประเภทของระบบตรวจจับการบุกรุก หรือ IDS
แนวคิดการสราง IDS มีหลายแบบ ดังรูปที่ 2
Detection method แสดงลักษณะของตัววิเคราะห. มี 2 แบบ คือ behavior-based จะใชพฤติกรรม
ปกติของระบบ knowledge-based ใชขอ มูลเกีย่ วกับการบุกรุก.
Behavior on detection อธิบายการตอบโตตอ การบุกรุก. ถา Corrective (ตอบโตโดยปดชองโหว)
และ proactive (เชน ให logout และ ตัดการเชือ่ มตอ) โดยทันที ก็เปนแบบแอคทีฟ. ถาแสดงเพียงการเตือน
(รวมถึง paging และอืน่ ๆ) ก็เปนแบบพาสซีฟ.
Audit source location แบงตามแหลงขอมูลเขา ของขอมูลที่จะวิเคราะห. อาจเปน audit trail,
system log หรือ แพ็กเก็ตในเครือขาย.
Usage frequency ประเภทแรกจะทํางานแบบเวลาจริง อีกประเภทหนึ่งจะทํางานเปนชวงๆ.
Detection
Method

Behavior
Based
Knowledge
Based

Intrusion
Detection
System

Passive
Active

Audit
Source
Location

Non-functional
Characteristic

Behavior
On
Detection

Host Log
Files
Networks
Packets
Continuous
Monitering
Periodic
Analysis

รูปที่ 2.1 ลักษณะของ IDS
3 หัวขอแรกจะเกีย่ วกับลักษณะการทํางาน เพราะกลาวถึงการทํางานภายใน (คือ ขอมูลอินพุท กล
ไกการใชเหตุผล และการตอบโต) หัวขอสุดทายจะแยกระหวาง RTID(Real-Time Intrusion Detection) กับ
สแกนเนอร(ที่ใชตรวจความปลอดภัยระบบ แตทแ่ี ทจริงแลวไมใช IDS).

Functional
Characteristic

Usage
Frequency
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2.1 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ knowledge-based และbahavior-based.
-

Knowledge-based IDS, misuse detection หรือ detection by appearance - หาหลักฐานการ
บุกรุก โดยมีพน้ื ฐานอยูบ นความรูเ กีย่ วกับการบุกรุกทีร่ จู กั .
Behavior-based IDS, anomaly detection หรือ detection by behavior – หาการเบี่ยงเบนใน
โมเดลเกีย่ วกับพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ เปรียบเทียบกับการสังเกตการทํางานโดยปกติของ
ระบบ.

2.1.1 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Knowledge-based
ประยุกตฐานความรู เกีย่ วกับการโจมตีเฉพาะอยาง และความออนแอของระบบ. คอยสังเกต
ความพยายามที่จะจูโจมจุดออนนั้น เมือ่ พบก็ดาํ เนินการตอไป(เมือ่ ไมพบวาเปนการโจมตีกถ็ อื วายอมรับ).
ประสิทธิภาพในดานความแมนยําดี แตในดานความสมบูรณตอ งการการอัพเดตความรูเ กีย่ วกับการบุกรุก
เสมอๆ.
ขอดี คือ มี False alarm rate ต่าํ มาก.
ขอเสีย คือ มีความยุง ยาก ในการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการบุกรุก การอัพเดตก็ตอ งทําดวยความ
ระมัดระวังและกินเวลามาก. ความรูเกี่ยวกับการบุกรุกนี้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ เวอรชนั แพล็ตฟอรม
และแอพพลิเคชัน เครือ่ งมือตรวจจับการบุกรุกจึงเกีย่ วกับสภาพแวดลอมอยางมาก. อยางไรก็ตาม การ
ตรวจจับการโจมตีจากภายใน(insider attacker) ถือวาทําไดยากกวา เพราะถือวาไมมชี อ งโหวทถ่ี กู โจมตีโดย
ผูบุกรุก.

2.1.1.1 Expert systems.
Expert systems ประกอบดวย ชุดของกฎที่อธิบายการบุกรุก. Expert systems จะแปลงเหตุการณ
อินพุทเปนขอเท็จจริงที่บรรจุ semantic signification , inference engine จะใชกฎแปลง fact ดังกลาวเปน
ผลสรุปอีกที. วิธีนี้จะเพิ่ม abstraction level โดยเพิม่ ความหมายใหมนั .
Rule-based language เปนภาษาทีใ่ ชแสดงความรูเ กีย่ วกับการบุกรุก. ทําใหสามารถเปรียบเทียบ
หาหลักฐานการบุกรุกในสายอินพุทไดอยางเปนระบบ. และยังใชหาแอพลิเคชันที่เหมาะสมกับนโยบาย
ความปลอดภัยในองคกรไดดวย.
Rule-based language มีขอจํากัดบางประการ คือ
- Knowledge engineering (เกีย่ วกับ completeness) การเอาความรูจ ากการบุกรุก และการ
แปลงความรูด งั กลาวเปนกฎ ทําไดไมงา ยนัก. บางครัง้ ขอมูลสวนทีต่ อ งการก็ไมมอี ยูใ นอิน
พุทนั้น เพราะวาชองโหวหนึง่ ๆ นัน้ สามารถถูกโจมตีไดหลายทาง ทําใหตองมีหลายกฎ.
- Processing speed (เกีย่ วกับ performance) เนื่องจากเชลลของ expert system ตองการอินพุท
ทุกอยาง เพือ่ ใหกฎทํางานตอไป. แมวา บาง expert system อนุญาตใหคอมไพลกฎได แต
สวนใหญประสิทธิภาพก็ตาํ่ .
จาก processing speed ที่ไมดี ทําให shell ของ expert system ถูกใชเปนเพียงโปรโตไทปเทานั้น.
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2.1.1.2 Signature analysis.
ก็ตอ งใชความรูท ไ่ี ดมา เชนเดียวกับ expert system แตใชตา งกัน. Semantic description ของการ
บุกรุกจะถูกแปลงเปนขอมูล ทีอ่ าจถูกพบในสายอินพุตอยางตรงไปตรงมา. ตัวอยางเชน ลําดับการโจมตีถกู
แปลงเปนลําดับเหตุการณอินพุท(แบบที่มันสรางขึ้น) หรือแปลงเปนขอมูลในรูปแบบที่ใชคนหาในสายอิน
พุทได. วิธนี จ้ี ะลด semantic level ของลักษณะการบุกรุก.
เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมาก จึงถูกใชอยางแพรหลาย. แตกม็ ขี อ เสียเชนเดียวกับ
knowledge-based ทั่วไปคือ ตองการการอัพเกรดบอยๆ. และ signature ก็มมี ากมาย อยางนอย 1 signature
ตอ 1 OS ที่ตองการติดตั้ง.

2.1.1.3 State-transition analysis
เทคนิคนี้เสนอโดย Porras และ Kemmerer ถูกใชครั้งแรกบนระบบปฏิบัติการยุนิกซ. โดยแนว
ความคิดแลวเทคนิคนี้เหมือนกับการอางเหตุผลแบบ model-based อธิบายการโจมตีดว ยชุดของ goal และ
transition แตแสดงดวย state-transition diagram.

2.1.2 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Bahavior-based
โดยสันนิษฐานวา การบุกรุกถูกพบได โดยการสังเกตพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนออกจากปกติ(หรือที่
คาดไว)ของระบบหรือยูสเซอร. รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมจะถูกเก็บจากแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
หลายวิธ.ี ถาพฤติกรรมในปจจุบันมีการเบี่ยงเบนออกจะดําเนินการตอไป. กลาวอีกนัยหนึง่ พฤติกรรมอืน่
ทีไ่ มไดเรียนรูไ วกถ็ อื วาเปนการบุกรุก. Behavior-based นี้อาจทําใหสมบูรณได แตการทําใหมคี วามแมนยํา
ยังทําไดยาก.
ขอดี คือ มันสามารถตรวจจับความพยายามบุกรุกแบบใหมได แมแตคนหาการบุกแบบใหม
(บางสวน)โดยอัตโนมัต.ิ แทบไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ และสามารถใชชว ยตรวจการใช privilege ในทาง
ที่ผิด(ซึง่ ไมเกีย่ วกับชองโหวของระบบ)ไดดว ย.
ขอเสียหลัก คือ false alarm rate สูง เพราะวาขณะเรียนรูอาจไมครอบคลุมพฤติกรรมของระบบ
ทั้งหมด. พฤติกรรมของระบบยังเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจึงตองอัพเดตเปนระยะๆ ทําใหไมสามารถทํางาน
ได หรือ อาจทําให false alarm มากขึน้ อีก. โดยเฉพาะอยางยิง่ หากอัพเดตขณะมีการบุกรุกจริง ก็จะยอมรับ
การบุกรุกนัน้ เปนพฤติกรรมปกติดว ย.

2.1.2.1 Statistics
เปนแบบที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย. พฤติกรรมของผูใชหรือของระบบ จะถูกวัดโดยสุม หาคา
ตัวแปรชุดหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง. เชน เวลาล็อคอิน-ล็อคเอาท การใชทรัพยากรตางๆ และ ปริมาณการ
ใชโปรเซสเซอร-หนวยความจํา-ดิสก ของเซสชัน. ชวงเวลาระหวางการสุม หาคาอาจสัน้ (2-3 นาที) หรือยาว
ได(เดือน).
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รูปแบบอยางงายใชการตรวจสอบกับคาเฉลี่ย หาคาที่เกินเมื่อคํานวณเทียบกับสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน. หรือแมแตเปรียบเทียบตัวแปรของยูสเซอร กับกลุม ของยูสเซอรนน้ั . ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจนซับ
ซอนขึ้น มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมระยะสั้นกับพฤติกรรมระยะยาวของยูสเซอร(โดยปกติแลว จะอัพเดต
เมือ่ พฤติกรรมของยูสเซอรเปลีย่ นแปลง).

2.1.2.2 Expert systems.
เก็บขอมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของยูสเซอรในชวงเวลาหนึง่ นํามาสรางเปนกฎของ
พฤติกรรมปกติ เปรียบเทียบกิจกรรมของยูสซอรกับกฎดังกลาว. ทัง้ นีก้ ฎก็ตอ งถูกสรางขึน้ ใหมเสมอๆ เพื่อ
ใหทันสมัยตอรูปแบบการใช.
Expert system นี้เหมาะกับขอมูลการใชที่มีพื้นอยูบนนโยบาย. แตมปี ระสิทธิภาพดอยกวาแบบ
statistic เมื่อทํางานกับขอมูลขนาดใหญ.

2.1.2.3 Neural netwerks.
เปนอัลกอริทมึ ทีเ่ รียนรูค วามสัมพันธระหวางเวกเตอรอนิ พุท-เอาทพทุ และ generalize เพื่อใหได
อินพุท-เอาทพุทเวกเตอรใหม. Neural network ถูกใชในแบบ knowledge-based เพือ่ เรียนรูร อ งรอยการ
โจมตี แลวคนหาในสายอินพุท. อยางไรก็ตาม ก็ไมสามารถใชระบุเหตุผลหรืออธิบายการบุกรุกได.
ดังนั้น ประโยชนหลักของ neural network สําหรับการตรวจจับการบุกรุก คือ ใชเรียนรูพ ฤติ
กรรม(ของยูสเซอร, เดมอน). ขอไดเปรียบ เมื่อเทียบกับแบบสถิติ คือ สามารถแสดงความสัมพันธทไ่ี มใช
เสนตรงของตัวแปร และเรียนรูปรับปรุงตัวมันเองไดอยางอัตโนมัติ. จากการทดลองพบวา พฤติกรรมของผู
ดูแลระบบสามารถทํานายได (เชน การทําแบบอัตโนมัติของระบบ เดมอน และอืน่ ๆ), พฤติกรรมของยูส
เซอรสว นใหญทาํ นายได และ มีเพียงยูสเซอรสว นนอยเทานัน้ ทีท่ าํ นายไมได. Neural network เปนเทคนิคที่
เกีย่ วของกับการคํานวณมาก จึงไมคอ ยมีผนู ยิ มใชกนั มากนัก.

2.1.2.4 User Intention Identification.
ถูกพัฒนาในโปรเจค SECURENET สรางพฤติกรรมปกติของยูสเซอร โดยใชเซตของงานระดับ
สูง ที่ยูสเซอรนั้นใชกับระบบ. แปลงงานเหลานั้นใหกลายเปน action ซึง่ เกีย่ วของกับ audit event ของ
ระบบ. ตัววิเคราะหจะเก็บชุดของ task ของแตละยูสเซอร เมือ่ พบ action ที่ไมเขากับรูปแบบนี้ก็จะแสดง
การเตือน. (พบเฉพาะในโปเจค SECURENET)

2.1.2.5 Computer immunology.
Forrest et al. สรางโมเดลพฤติกรรมปกติของบริการในยูนกิ ซ ประกอบดวยลําดับ system call
สั้นๆของโปรเซส. โดยมีสมมุตฐิ านวา การบุกรุกที่มีการเปลี่ยนแปลงโคดโปรแกรมดูเหมือนวาจะมีลําดับที่
ไมปกติ. เริม่ ตนดวยการเก็บชุดพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมของบริการตางๆ แลวสรางตารางของลําดับ system
call ที่ดีเพื่อใชอางอิงกับลําดับของ system call ในปจจุบัน.
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ขอดี ถาเก็บขอมูลไดมากพอ เทคนิคนี้จะมี false alarm rate ต่าํ มาก.
ขอเสีย เทคนิคนี้ไมครอบคลุมการตั้งคาผิด เกีย่ วกับบริการ เมื่อการโจมตีใชบริการของระบบ
อยางถูกตอง เพือ่ การเขาถึงสิง่ ทีไ่ มไดรบั อนุญาต.

2.2 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Passive และ Active.
สวนใหญเครื่องมือตรวจจับการบุกรุกเปนแบบพาสซีพ หมายความวา เมื่อพบการโจมตีก็จะ
แสดงการเตือน แตไมมกี ารตอบโตเพือ่ ขัดขวางการโจมตีนน้ั . ซึง่ ใหความหมายในเชิงการวิจัยมากกวา และ
เครือ่ งมือพวกนีม้ กั จะสราง false alarm จํานวนมาก ซึง่ อาจสงผลกับสภาพของระบบได.
เครื่องมือจับการบุกรุกสวนใหญ มีการวิเคราะหเปนชวงๆ และมีการแกไขบางเมือ่ พบการตัง้ คาที่
ผิดพลาด. เพือ่ ความปลอดภัยยิง่ ขึน้ ก็สามารถกลับไปสูค า เดิมไดอยางรวดเร็ว. ตัวอยางไดแก Ballista ของ
Secure Network.
ชวงหลังๆ นีก้ ม็ คี วามสนใจ ในการเพิม่ มาตรการตอบโตมากขึน้ เชน Realcesure, NetRanger,
Webstalker ก็เพิม่ ความสามารถในการตัดการเชือ่ มตอ ปองกันขอมูลที่เขามา ตัง้ คาอุปกรณพวกเราเตอรไฟรวอลล. ทําใหเครื่องมือเหลานี้มีความนาเชื่อถือมากขึ้น.

2.3 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Host-based และ network-based.
เริ่มแรกการตรวจจับการบุกรุกเปนแบบ Host-based เพื่อปองกันเครื่องเมนเฟรม ประกอบกับผู
ใชทกุ คนก็อยูภ ายในบริเวณเดียวกัน. ทําใหการปองกันเปนไปไดงาย เพราะขอมูลจากภายนอกมีนอ ยมาก
การวิเคราะหกท็ ําบนเครือ่ งเดียวกัน(หรืออีกเครื่องแยกตางหาก) แลวจึงรายงานพฤติกรรมทีน่ า สงสัย.
เมื่อรูปแบบการคํานวณเปลี่ยนแปลงจากเมนเฟรม ไปเปนเครือขายแบบกระจาย จึงมีการพัฒนา
ใหเขากับเครือขาย โดยเริม่ แรกทําใหมกี ารติดตอสือ่ สารระหวาง host-based ดวยกัน. ในเครือขายแบบ
กระจาย ยูสเซอรสามารถเปลีย่ นแปลงตัวตนระหวางขาม hop และปลอยการโจมตีไปยังสถานีตา งๆได. ดัง
นั้น IDS ภายในเวิรค สเตชัน จึงมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับอีกเครื่อง ในหลายระดับ เชน แลกเปลีย่ นสายขอ
มูลดิบที่จะวิเคราะห ผานเครือขาย(à la Stalker) หรือ โดยสงการเตือนจากการวิเคราะหภายใน. ซึ่งทั้ง 2 วิธี
นี้ มีขอเสีย คือ การสงผานขอมูลดิบจะกินแบนดวิทยมาก และ การวิเคราะหภายในสงผลกระทบตอประ
สิทธิภาพของระบบ.
เมือ่ การใชอนิ เตอรเน็ตเริม่ แพรหลาย IDS จึงหันมาเนนปองกันการโจมตีทางเครือขาย (เชน
DNS spoofing, TCT hijacking, port scanning, ping of death เปนตน) ซึง่ ไมสามารถตรวจจับไดโดยใช
เพียงขอมูลภายในโฮสตนน้ั . จึงมีการพัฒนาใหตรวจสอบแพ็กเก็ตในเครือขาย(รวมถึงขอมูลภายใน) เพื่อ
มองหาคําสัง่ ทีน่ า สงสัย. เพียงผูดูแลระบบใชเครื่องมือจําพวกนี้จํานวนไมมาก ก็สามารถปองกันการโจมตี
ไดเกือบทั้งหมด.
พวกลูกผสมทีเ่ ปนกึง่ ๆ network-based กับ host-based ในสภาพแวดลอมแบบมัลติโฮสต (เชน
เครือขายของเวิรคสเตชั่น เปนตน) เชน ชุดของ DIDS ซึง่ ประกอบดวย Haystack(มีการรันทุกเครื่องเพื่อ
ตรวจการโจมตีภายใน) กับ NSM(สังเกตเครือขาย) แลวทัง้ สองสวนก็รายงานให DIDS Director เพื่อ
วิเคราะหขั้นสุดทายอีกที.
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นอกจากนี้ ยังมีฟเจอรอื่น เชน สามารถตรวจสอบอุปกรณภายในเครือขาย เชน ไฟรวอลล
(NetStalker) เราเตอร(NetRanger) มองหาการโจมตีที่เฉพาะเจาะจงอุปกรณในเครือขายมากขึ้น.

2.3.1 ขอมูลที่ใชใน Host-based
ขอมูลภายในโฮสตเปนทีม่ าเพียงแหลงเดียวทีจ่ ะไดพฤติกรรมของยูสเซอร ในขณะเดียวกันก็ถูก
แกไขไดงา ยเชนกันในกรณีทก่ี ารโจมตีสาํ เร็จ เพราะฉะนั้นแบบ host-based นี้จึงตองทํางานแบบเวลาจริง
เพื่อคนพบและสงสัญญาณเตือนกอนที่ผูโจมตีจะโจมตีไดสําเร็จ แลวกลบรองรอยของตน.

2.3.1.1 System sources.
ระบบปฏิบัติการทุกตัวมีคําสั่งที่ใชดู ภาพรวมของโปรเซสทีก่ าํ ลังทํางานอยูใ นขณะนัน้ ในยูนกิ ส
เชน ps, pstat, vmstat, getrlimit เปนตน. คําสั่งเหลานี้ใหขอมูลที่ละเอียด เพราะเขาไปตรวจสอบการใช
หนวยความจําของเคอรเนลโดยตรง แตกย็ งั มีความยุง ยากถาตองการขอมูลเหลานีอ้ ยางตอเนือ่ ง เพราะขอ
มูลเหลานี้ไมไดเก็บอยางเปนโครงสราง.

2.3.1.2 Accounting.
เปนหนึ่งในแหลงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของระบบที่เกาที่สุด. ใหขอ มูลเกีย่ วกับทรัพยากรของ
ระบบทีย่ สู เซอรใช เชน เวลาที่ใชประมวลผล, หนวยความจํา, ดิสก หรือการใชเน็ตเวิรค เปนตน. พบไดทั่ว
ไปตั้งแต อุปกรณเครือขาย จนถึงเมนเฟรม. ทําใหมีความพยายามที่จะใชเปนแหลงขอมูลเพื่อวิเคราะห.
ในยูนกิ ส accounting เปนแหลงขอมูลที่มีความเปนมาตรฐานมาก รูปแบบเรคอรดของ
accounting เหมือนกันหมด ขอมูลจะถูกบีบอัดเพื่อประหยัดเนื้อที่ และมีโอเวอรเฮดที่เล็ก(เพื่อแนะนําโปร
เซส). ยังถูกใสไวในระบบปฏิบัติการใหมๆ อยางประณีต งายตอการแกไขและนําไปใช.
อยางไรก็ตาม ขอมูลของ accounting ก็มขี อ เสียมาก ทําใหไมสมควรนําไปใชเพื่อความปลอดภัย
ระบบ. เชน โดยดีฟอลตแลว ไฟล accounting อยูใ นดิสกบริเวณเดียวกับ /tmp ซึง่ ยูสเซอรเติมไดถงึ 90% ทํา
ให account หยุดทํางาน. และขอเสียอื่นๆ อีก เชน
- ขาดพารามิเตอร – accounting มีเพียงเปดและปดเทานั้น. ไมสามารถใชเฉพาะยูสเซอรได.
- ขาด time stamp ที่ละเอียด – เวลาในเรคอรด accounting มีความละเอียดแควินาที ไม
สามารถใชในการจัดลําดับได ทั้งนี้เวลาที่ไดเปนเวลาที่จบการทํางานเทานั้น ทําใหสราง
ลิสตของลําดับการเขาทํางานไมได ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ใชในเทคนิคตรวจสอบบางอยาง.
- ระบุรายละเอียดคําสัง่ ไมได – เพียง 8 ตัวอักษรแรกของคําสัง่ ยูสเซอรเทานัน้ ที่ถูกเก็บในเร
คอรด accounting. อารกวิ เมนตตา งๆ ซึ่งเปนรายละเอียดของคําสั่งหายไป. ทําใหเทคนิค
knowledge อาจตรวจไมพบมาโทรจันได.
- ขาดขอมูลการทํางานของเดมอน – เพราะเก็บขอมูลขณะเลิกทํางานเทานั้น. เดมอนทํางาน
ตลอดเวลาจึงไมถกู ตรวจสอบ.
- ความลาชาของขอมูล – เรคอรด accounting ถูกสรางขึน้ เมือ่ เลิกการทํางานเทานัน้ . ทําให
ควบคุมความเสียหาย ในเมื่อเกิดการบุกรุกเสร็จแลวเทานั้น.

8

ดวยขอเสียเหลานี้ knowledge-based จึงมักไมใช accounting. ถึงมี behavior-based ใชบา งก็นอ ย
มากสวนโมดูลสถิติ และ neural network ของ Hyperview ก็มใี ชแคเพียงสวนเสริมเทานัน้ .

2.3.1.3 Syslog.
เปนบริการทั่วไปของยูนิกสและระบบปฏิบัติการอื่น เก็บสตริงขอความจากแอพพลิเคชัน
บันทึกเวลาเริ่มตน. เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับวิเคราะหพฤติกรรมผูใช ความผิดพลาดจากการใชโปรแกรม
ในสถานการณตา งๆ กัน ซึ่งอาจมีผลตอความปลอดภัยของระบบ.
Syslog นั้นใชไดงายเปนแหลงขอมูลที่ใชไดทันที. ถูกใชโดยผูพ ฒ
ั นาแอพพลิเคชันตางๆ แอพพลิ
เคชัน่ และบริการเน็ตเวิรค จํานวนมากเรียกใช เชน login, sendmail, nfs, http รวมถึงเครือ่ งมือเพือ่ ความ
ปลอดภัยอยางเชน sudo, klaxon หรือ TCP wrapper. มี IDS สองสามตัวทีใ่ ช syslog เชน Swatch แมวา ขอ
มูลที่ไดจาก syslog แตละเครื่องนั้นไมมาก ในเครือขายขนาดใหญกส็ ามารถสรางเมสเส็จจํานวนมากได
แตมสี ว นสําคัญเกีย่ วกับความปลอดภัยเพียงเล็กนอยเทานัน้ . Swatch นั้นมีฟเจอรซึ่งลดขนาดของเมสเส็จได
โดยนํามารวมกัน(เชน ถาหลายสถานีรายงานเหมือนๆกันวาเซิรฟ เวอร nfs ตาย. ก็รวมเปนอันเดียว เปนตน)
และเนนเฉพาะสวนทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยเทานัน้ .
แต Syslog เองก็ไมไดปลอดภัยนัก. เดมอนของ syslog ก็ถกู ทําให buffer overflow ไดหากรันโคด
บางอยาง(จากเอกสารของ CERT).

2.3.1.4 C2 security audit.
(C2 คือระดับความปลอดภัยของ TCSEC) Security audit บันทึกอีเวนตทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของระบบ. และตอมากลายเปนแหลงสายขอมูลทีใ่ ชเพือ่ วิเคราะหกรบุกรุก เชน BSM ของ
SUN, ชุดโปรแกรมของ Shield หรือ audit ของ AIX.
Security audit ทัง้ หมดมีหลักการเดียวกัน คือ บันทึกทุกคําสั่งที่ทํางานขามไปมา ระหวางบริเวณ
ของยูสเซอร กับบริเวณ TCB(Trust Computing Base). ดวยเหตุผลของโมเดลความลอดภัยทีว่ า โปรแกรมที่
รันอยูใน TCB นั้นเชื่อถือได เพราะฉะนั้น การทํางานในสวนของยูสเซอรจะไมสามารถทําอันตรายความ
ปลอดภัยของระบบได และการทํางานที่สงผลกับระบบทําไดเมื่อยูสเซอรเรียกใชบริการจาก TCB เทานั้น.
ในระบบยูนิกส TCB อยูในเคอรเนล. ดังนั้นระบบ audit จะบันทึกการทํางานของ system call
ของทุกโปรเซสทีเ่ รียกโดยยูสเซอร. เปรียบเทียบกับเสนทางการทํางานแบบเต็ม สาย audit จะหาภาพรวม
ของ context switch, การใชหนวยความจํา, ซีมาฟอรภายใน. และมักมีการทํานายลําดับการทํางานไวลว ง
หนาดวย.
เรคอรด security audit ของยูนกิ ซประกอบดวยขอมูลของอีเวนตมากมาย รวมถึงรายละเอียดตัว
ตนของยูสเซอรหรือกลุม (ตั้งแตล็อคอิน จนกระทั่งเรียก system call), พารามิเตอรของ system call(ชือ่ ไฟล
รวมพาท, อารกิวเมนตของบรรทัดคําสั่ง เปนตน), return code จากการทํางาน และ error code.
ขอไดเปรียบหลักๆ ของ security audit คือ
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การระบุตวั ตนของยูสเซอรทล่ี ะเอียด – ตั้งแตล็อคอิน (login identity), ตัวตนแทจริง
(real/current identity), ตัวตนทีต่ อ งการ (effective identity ดูจากบิต set-user-id), ตัวตนที่
ของกลุม ทีต่ อ งการ (effective group identity ดูจากบิต set-user-id).
- การแบงเหตุการณ audit เพิ่มใหเปนคลาส เพื่อใหการคอนฟกระบบงายขึ้น.
- พารามิเตอรของขอมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยรวบรวมขอมูลจากยูสเซอร, คลาส, audit event
หรือ ความสําเร็จ/ลมเหลวในการเรียก system call.
- ปดเครื่อง เมื่อระบบ audit อยูใ นภาวะลมเหลว(โดยปกติเมื่อเนื้อที่หมด).
ขอเสียหลักๆ ของ security audit คือ
- มีการใชทรัพยากรระบบมาก เมือ่ มีการวิเคราะหอยางละเอียด. การใชโปรเซสเซอรอาจลดลง
ถึง 20% และความตองการใชเนือ้ ทีบ่ นดิสกสงู มาก(ทั้ง local และสวนรวม).
- มีความเปนไปไดของการบุกรุกแบบ DOS โดยทําใหระบบไฟลของ audit เต็ม.
- ระบบ audit แกไขไดยากเพราะมีพารามิเตอรเยอะ. คาทีต่ ง้ั มาจากผูผ ลิตมีประสิทธิภาพต่าํ
มาก โดยเก็บเฉพาะชุดเหตุการณที่ไมคอยพบ(เชน การทํางานของผูดูแลระบบ, การล็อคอินล็อคเอาท). แตขอมูลที่ IDS ตองการละเอียดกวา เชน การใชไฟล การรันโปรเซสตางๆ
เปนตน.
- ขอมูลทีไ่ ดใชประโยชนยาก เนือ่ งจากขนาดและความซับซอน เพราะอินเตอรเฟสของระบบ
audit ทีต่ า งกัน และรูปแบบของเรคอรด audit ก็ตางกันในแตละระบบปฏิบัติการดวย.
Security audit ของ C2 เปนแหลงขอมูลพื้นฐานของโปรโตไทปและเครื่องมือ ตรวจจับการบุกรุก
แบบ host-based จํานวนมาก เพราะเปนแหลงขอมูลเดียวที่เชื่อถือได ในการรวบรวมขอมูลทีล่ ะเอียด
สําหรับการกระทําของยูสเซอร. ในปจจุบันก็ยังมีการคนควาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรอยูใน security audit trail และ
รูปแบบสามัญที่ควรจะเปนของเรคอรด audit trail.

2.3.2 ขอมูลที่ใชใน Network-based
2.3.2.1 ขอมูลจาก SNMP.
SNMP(Simple Network Management Protocol) MIB(Management Information Base) เปน
แหลงขอมูลที่ใชเพื่อการจัดการเครือขาย. ประกอบดวยขอมูลการตัง้ คาตางๆ(routing tables, address,
names) และขอมูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพ หรือ accounting (ตัวนับเพือ่ วัดทราฟฟกของอินเตอรเฟสตางๆ
และที่ชั้นตางๆกันของ เน็ตเวิรค). โดยกลาวถึงการทดลองในโปรเจค SECURENET ทีใ่ ช SNMP V1 MIB
แบบงายๆ สําหรับอีเธอรเน็ตและทีซพี /ี ไอพี. ซึง่ การตรวจจับการบุกรุกในงานอืน่ ๆ จะใช SNMPv2 และ
SNMPv3.
โปรเจค SECURENET พยายามคนหา เกีย่ วกับตัวนับ(counter)ใน MIB เพื่อใชเปนขอมูลใน IDS
แบบ behavior-based. เริ่มโดยตรวจสอบตัวนับที่ระดับอินเตอรเฟส เพราะเปนที่เดียวที่สามารถแยกความ
แตกตาง ระหวางขอมูลทีถ่ กู สงผานสาย กับขอมูลที่ถูกสงภายในระบบปฏิบัติการผานลูปแบ็คอินเตอรเฟส.
โดยตนแบบมีการนับแบบเพิ่ม 2 อยางคือ จํานวนไบตและจํานวนแพ็กเก็ตที่เขาและออก ทุกๆ 5 นาที. แต

10

ผลทีไ่ ดจากการใชคา เฉลีย่ กับสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยางงาย ก็ไมเปนที่นาพอใจนัก เนื่องจากสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานมักมากกวาคาเฉลีย่ ทุกชุดขอมูล และไมมคี วามสัมพันธกนั ระหวาง 2 อินเตอรเฟสเลย.
ตัวนับของ MIB ที่โปรโตคอลระดับสูงขึ้นก็ไมไดมีขอมูลเพิ่มขึ้นมากนัก. ในชั้นของ IP, TCP
และ UDP ตัวนับพวกนีก้ ม็ พี ฤติกรรมคลายกัน เนือ่ งจากตัวนับในชัน้ เหลานีม้ มี ากมาย จึงไมมกี ารหาความ
สัมพันธทั้งหมดที่เปนไปไดระหวางตัวนับเหลานี.้ ตัวนับของ ICMP นัน้ มีลกั ษณะทีต่ รงกันมากกวา แตก็
ยังไมมกี ารทดลองเทียบกับการโจมตีของ ICMP.
จากการศึกษาพบวา MIB หลายอันของ SMNP นั้นสามารถใชเปนแหลงขอมูลของ IDS ได. แต
การใช SNMPv2 เนือ่ งจากขาดความสอดคลองกัน เกี่ยวกับฟเจอรในดานความปลอดภัยนั้นเอง. ภายหลังก็
มี SNMPv3 ซึ่งมีฟเจอรตางๆ ใหเครื่องมือรักษาความปลอดภัยใหมๆ ไดใช.

2.3.2.2 Network packets.
จากความสนใจในการใชสนิฟเฟอรที่เพิ่มขึ้นในหมูผูโจมตี ก็มกี ารใชเพือ่ รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ
เหตุการณตา งๆ ที่เกิดขึ้นภายเครือขาย. ซึง่ ตรงกับการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการคํานวณ จากแบบศูนยกลาง
เปนแบบกระจาย. การเขาถึงสถานีที่สําคัญในปจจุบัน ก็มกั ผานเครือขาย ดังนั้น การจับแพ็กเก็ตกอนเขา
เวิรฟ เวอรจงึ เปนวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบเซิรฟ เวอรนน้ั ๆ.
ปญหาของการใช network packet คือ
- ใชเฉพาะตรวจจับการโจมตีกับเน็ตเวิรค – การโจมตีแบบ DOS ไมสามารถตรวจไดโดยการ
คนหาในขอมูล audit ในโฮสตนน้ั แตตองวิเคราะหขอมูลที่สงผานเครือขาย.
- ผลกระทบกับประสิทธิภาพของระบบ – ขอมูลทั้งหมดเก็บอยูบนเครื่องแยกตางหากได
เรือ่ งของการตัง้ คาตางๆและประสิทธิภาพ ไมมีผลกระทบตอระบบทั้งหมด.
- รูปแบบสาย audit แตกตางกัน – ปจจุบันมีการทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันโดย TCP/IP ให
ความสะดวกในการไดขอ มูล, รูปแบบ และการเปลีย่ นแพล็ตฟอรม.
- เครื่องมือที่วิเคราะหขอมูลของแพ็กเก็ต ซึง่ ตรวจจับการบุกรุกแบบ signature analysis เพื่อ
ประสิทธิภาพ ก็ยังตองการขอมูลเกี่ยวกับชนิดของเครื่อง หรือแอพลิเคชันที่เจาะจงดวย.
ขอเสียที่มี เชน
- ระบุผูกระทําผิดไดยากเมื่อเกิดการโจมตีขึ้น – เพราะไมมกี ารเชือ่ มโยงทีเ่ ชือ่ ถือได ระหวาง
ขอมูลภายในแพ็กเก็ต กับการระบุยสู เซอรทส่ี ง คําสัง่ ไปยังโฮสตนน้ั ๆ.
- จากเครือขายแบบสวิทซ (switched Ethernet, switched Token Ring, ATM) – ก็ยงั ไมแนชดั
วาควรจะวางสนิฟเฟอรไวทใ่ี ด. มักอยูบนบนสวิทซ (ไดขอ มูลทีด่ กี วา แตเสียคาใชจา ยมาก
กวา) หรือบนเกตเวยระหวางระบบภายใน กับโลกภายนอก. อยางไรก็ดี ก็ควรใชเครือขาย
แบบสวิทซ ถูกสนิฟไดยากกวาจึงมีความปลอดภัยมากกวา.
- การเขารหัส - ทําใหไมสามารถวิเคราะหขอ มูลสําคัญทีอ่ ยูภ ายในได. แตก็เปนไปไดที่จะ
ซอนสวนประกอบภายในไดโดยไมไดเขารหัส.
- การสแกนอยางเปนระบบ (อยางเชนที่ ไฟรวอลล เปนตน) ทําไดยาก เพราะอาจทําใหเกิด
ปญหาคอขวดขึ้นได.
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เครื่องมือพวกนี้ยังออนแอตอการโจมตีแบบ DOS เมื่อยังตองการขอมูลเครือขายที่ไดจาก
ระบบปฏิบัติการ. โดยเมื่อระบบปฏิบัติการนั้นมี network stack ทีอ่ อ นแอตอการโจมตี IDS
ก็ยอ มออนแอดวย.
ปจจุบันทั้งซอฟทแวรการคาและในดานการวิจัย ใชแพ็กเก็ตเครือขายเปนแหลงขอมูลที่ใชตรวจ
สอบ. Ptacek และ Newsham กลาววาเปนไปไดทผ่ี โู จมตีทม่ี คี วามชํานาญ จะหลบการตรวจจับได. และระบุ
อีกวา การจัดการเกีย่ วกับ IP fragmentation ก็ยงั ไมดนี กั การใช wildcard และลําดับของอักษรควบคุม ใน
โปรโตคอลตางๆ เชน http ทําใหหลบการตรวจจับแบบ signature ได.

2.4 การวิเคราะหอยางตอเนื่อง และ การวิเคราะหเปนชวงๆ
แนวทางการวิเคราะหมี 2 แบบคือ ทําตอเนื่องตลอดเวลากับแบงเปนชวงๆ. แบบตอเนื่องหรือ
แบบเวลาจริง ตองการขอมูลของเหตุการณทันทีหลังจากที่เกิดขึ้น. แบบสแตติกหาภาพ(snapshot)ของ
ระบบขณะหนึ่ง แลววิเคราะหหาซอฟทแวรทอ่ี อ นแอตอการโจมตี, การตัง้ คาผิดพลาด หรืออื่นๆ.
แบบสแตติกใชแกปญหา เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของการตั้งคา. ในสภาพแวดลอมแบบ
โฮสต เชน COPS และ Tiger, สําหรับสภาพแวดลอมแบบเน็ตเวิรค เชน Satan และ Ballista (หรือปจจุบัน
คือ CyberCop Scanner). การตรวจสอบไวรัสก็อยูใ นกลุม เดียวกัน -- ตรวจดิสกหารูปแบบเพื่อระบุไวรัสที่รู
จัก. การตรวจสอบเหลานี้รวมถึงเวอรชันของแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้ง เพื่อใหแนใจวาใช patch ลาสุด, ระบุ
สิ่งที่อยูภายในไฟลพิเศษในไดเรคทอรีโฮมของยูสเซอร, หรือระบุการตั้งคาของบริการเครือขายที่เปด. ภาพ
ของระบบที่ไดจากการวิเคราะหนั้นใชไดในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น.
แมเครื่องมือเหลานี้เปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายโดยผูดูแลระบบ แตยงั ไมประสิทธิภาพที่
จะเชือ่ ถือไดมากนัก. การรันเครือ่ งมือตรวจซอมความปลอดภัยเหลานีก้ นิ เวลามาก โดยเฉพาะในเครือขาย
เพราะทุกเครื่องตองถูกตรวจสอบทั้งหมด. และจําเปนตองรัน 2 ครั้งตอเนื่องกัน(หางกันประมาณ 1 วัน)
เพื่อจะไดเห็นวามีจุดบกพรองตางๆ ลดลง.
เครื่องมือจับการบุกรุกแบบไดนามิกส ตรวจสอบการกระทําที่เกิดขึ้นบนระบบ จะเฝาดูการ
ทํางานแบบเวลาจริง ตรวจไฟล audit หรือแพ็กเก็ตเครือขายทีไ่ ดสะสมในชวงเวลาหนึง่ . การตรวจแบบได
นามิกสประยุกตการวิเคราะหแบบเวลาจริง และอนุญาตใหประเมินความปลอดภัยของระบบ. อยางไรก็
ตาม การเคลือ่ นยาย audit แลววิเคราะห ก็ยังเปนโปรเซสที่เสียคาใชจายมาก.
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บทที่ 3
แนวคิดและการออกแบบ
3.1 หลักการและเหตุผล
โครงงานนี้มีจุดประสงคเพื่อตรวจจับการบุกรุกทางเครือขาย ที่ใชกันอยางแพรหลายคือเครือขาย
อีเธอรเน็ต การบุกรุกเหลานี้สรางความเสียหายใหแกอุปกรณเครือขาย ตลอดจนสถานีภายในซึ่งเปนเปา
หมายของการโจมตีนั้นๆ โครงงานนี้จึงออกแบบมาเพื่อตรวจจับการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ต ทํางานรวม
กับสวนตรวจจับการบุกรุกแบบแพ็กเก็ตเดี่ยว และสวนควบคุมไฟรวอลลเพื่อสกัดกั้นการบุกรุก. เพื่อปอง
กันเครือขายภายใน จากการโจมตีทร่ี จู กั และสามารถปองกันได.
การทํางานโดยรวมมีลกั ษณะเปนสนิฟเฟอร ตรวจขอมูลที่สงผานไปมาอยูในสายตัวนําของเครือ
ขาย โดยปรับใหฮารดแวรเครือขายอยูในภาวะโพรมิคูอัส จับขอมูลทั้งหมดขึ้นมาวิเคราะหหาการบุกรุก.
หลักการที่ใชในโครงงาน
Detection method - knowledge-based
Behavior on detection – กึง่ Active
Audit source location – Network Packets
Usage frequency – Periodic Analysis

3.2 โครงสรางการทํางานของระบบ
โครงสรางการทํางานของระบบ ดังรูป
Backlog
simulator

Capture
& Filter

Statistic
collector

Save to
storage

Intrusion
detection
module

Counter
measure

รูปที่ 3.1 โครงสรางการทํางานของตัววิเคราะหลกั ษณะการบุกรุก
Capture & Filter
Statistic collector
Save to storage

ทําหนาที่จับแพ็กเก็ตในเครือขาย
หาคาทางสถิติเกี่ยวแพ็กเก็ตเพื่อเปนขอมูลใหสวนวิเคราะห
เก็บขอมูลทั้งหมดทั้งขอมูลดิบ และทางสถิติลงดิสก แลวเรียกใชอีกทีโดยสวน
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ตรวจจับการบุกรุก
Intrusion detection module วิเคราะหการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ต
Backlog simulator
จําลองแบ็คล็อคของพอรตตางๆ ที่สําคัญของโปรโตคอลทีซีพี
การทํางานของโปรแกรม แบงการทํางานออกเปน 3 สวน ทั้ง 3 สวนทํางานพรอมกันตลอดเวลา
ในสวนของ การทํางานในขณะจับแพ็กเก็ต และการทํางานในสวนการวิเคราะหอยางเดียวหลังจากเลิกจับ
แพ็กเก็ตขอมูลแลว
Thread 1
Capturing

Thread 2
Data
preparing

Thread 3
Analyzing

Stop
capture
Thread 3
Analyzing

รูปที่ 3.2 ขัน้ ตอนการทํางานหลัก
-

thread แรกทําหนาที่จับขอมูลเพียงอยางเดียว เพื่อจับขอมูลในเครือขายใหทันเวลา
thread ที่สองทําหนาที่เตรียมและจัดเก็บขอมูลทั้งหมดลงในดิสก
thread ทีส่ ามดึงขอมูลจากดิสก แลววิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก thread ทีส่ อง

ความสัมพันธของ thread แรกและ thread ทีส่ อง มีการสงผานขอมูลทางเดียว ตามหลักการของผู
ผลิตและผูบริโภค (producer - consumer) ดังรูป
Capturing

Link-list of Rawdata..(shared data)
Data preparing

รูปที่ 3.3 ขอมูลดิบถูกสงผานระหวาง thread 1-2
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ขอมูลที่สงระหวางกันมีโครงสรางเปนลิงกลิสต Data preparing ไดรับพอยตเตอรขอมูลเริ่มแรก
เปนคาเริ่มตนการทํางาน แลวสามารถอานขอมูลถัดไปไดเรือ่ ยๆ โดยตลอด.
เมื่อ Data preparing อานขอมูลขึ้นมาจากบัฟเฟอร และนําไปคํานวณคาทางสถิติเพิ่มเขาไป แลว
จึงสงขอมูลทัง้ สองสวนลงดิสก ดังรูป
Data preparing

Storage

Analyzer

รูปที่ 3.4 ขอมูลถูกสงผานระหวาง thread 2-3
แลวจึงเขาสูการทํางานของ thread ที่ 3 ซึ่งเปนการทํางานของตัวตรวจจับการบุกรุก จะอธิบายใน
สวน 3.3 การวิเคราะหขอมูล

3.3 การจัดเก็บขอมูล
สวนแรกสุดของโปรแกรมจัดเก็บแพ็กเก็ตที่จับได ลงในหนวยความจําหลักของระบบ เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการ consumer-producer ในขั้นตน ซึ่งเก็บลงในลิงกลิสตเพื่อแยกการทํางานออกจากกัน
ทําใหสนับสนุนการทํางานแบบเวลาจริง ในขณะเดียวกันเมื่อสวน producer อานขอมูลนั้นจากหนวยความ
จําแลว ก็จะคืนหนวยความจําในสวนนั้นกลับคืนสูระบบ ซึ่งตองการความเร็วของการทํางานบางพอสม
ควร มีโครงสรางขอมูลที่เกี่ยวของคือ
struct thread_arg {
int

s;

;เก็บซ็อคเก็ตนัมเบอร

char

*buff;

;เก็บแพ็กเก็ต

int

len;

;เก็บความยาวแพ็กเก็ต

struct thread_arg *next;

;ชีโ้ ครงสรางถัดไป

}

สวนแรกใน thread ที่สองก็เชนกัน เมื่อโปรแกรมรับขอมูลดิบมาประมวลผล มีการจัดเก็บขอมูล
ขั้นตอไป 2 สวนลงหนวยความจํา(ดิสก) คือ ขอมูลดิบที่เลือกเอาแตเฉพาะฟลดบางอยาง(ในขนาดและ
จํานวนไมเกินบัฟเฟอรคงที่ของโปรแกรม)และขอมูลทีไ่ ดจากการวิเคราะหชดุ ขอมูลนัน้ จัดเก็บเปนคูลงใน
ดิสกเมือ่ บัฟเฟอรดงั กลาวเต็ม เพือ่ การวิเคราะหตอ ไป
โครงสรางของบัฟเฟอรคงที่ คือ
struct

flag_ip {
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unsigned
unsigned
unsigned
};
struct

};
union

int
int
int

flag_tcp_bit {
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

m:1;
d:1;
pad:6;

fin:1;
syn:1;
rst:1;
psh:1;
ack:1;
urg:1;
pad:2;

flag_tcp {
u_int8_t
ival;
struct flag_tcp_bit
bval;

};
struct str_ip {
u_int16_t
tot_len;
u_int16_t
id;
u_int8_t
proto;
u_int8_t
s_ip[4];
u_int8_t
d_ip[4];
};
struct str_tcp {
u_int16_t
s_port;
u_int16_t
d_port;
u_int32_t
seq;
u_int32_t
ack
union flag_tcp
flag;
u_int16_t
window;
u_int16_t
urg_ptr;
};
struct str_udp {
u_int16_t
s_port;
u_nit16_t
d_port;
};
struct str_icmp {
u_int8_t
type;
u_int8_t
code;
};
struct tcp_pkt {
long long tstamp;
struct str_ip
ip;
struct str_tcp
tcp;
};
struct tcp_pkt buf_tcp[MXCHBUFF];
struct udp_pkt buf_udp[MXCHBUFF];
struct icmp_pkt buf_icmp[MXCHBUFF];

เมื่อจับขอมูลไดแลว จึงเก็บขอมูลทั้งโครงสรางลงดิสก แลวจึงเรียกใชขึ้นมาอีกตอหนึ่ง ขอมูลที่
ถูกอานขึน้ มาเพือ่ การทํางานบนหนวยความจํา มีลกั ษณะดังรูป
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Station
A

Station
B

data
a1

data
b1

รูปที่ 3.5 โครงสรางขอมูลแบบ link-list ซึง่ ใชในสวนหลัง(TCP,UDP,ICMP)
ซึ่งขอมูลนี้ทั้งหมดมี 3 ชุด คือ โปรโตคอล TCP UDP และ ICMP.
คือ struct tcp_b_send {}, struct udp_b_send {}, struct icmp_b_send {}
สําหรับโปรโตคอล TCP
struct tcp_b_data {
long long
tstamp;
struct str_ip
ip;
struct str_tcp
tcp;
int
direction;
struct tcp_b_data
*next;
};
struct udp_b_data {
long long
tstamp;
struct str_ip
ip;
struct str_udp
udp;
struct udp_b_data
*next;
};
struct icmp_b_data {
long long
tstamp;
struct str_ip
ip;
struct str_icmp
icmp;
struct icmp_b_data
*next;
};
struct

};
struct

};
struct

tcp_b_send {
u_int8_t
struct tcp_b_data
struct tcp_tail
struct tcp_b_send
udp_b_send {
u_int8_t
struct udp_b_data
struct udp_tail
struct udp_b_send
icmp_b_send {
u_int8_t
struct icmp_b_data
struct icmp_tail
struct icmp_b_send

ip[4];
*data;
*tail;
*next;

ip[4];
*data;
*tail;
*next;

ip[4];
*data;
*tail;
*next;

};

สวนหลังวิเคราะหการบุกรุก สําหรับการบุกรุกแบบ flooding.
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สําหรับโปรโตคอล TCP
Station A

Station B

Port a1

Port a2

Client X

Client Y

Connection
1

Connection
2

รูปที่ 3.6 โครงสรางการเก็บขอมูลของสวนวิเคราะห syn-flooding
ประกอบดวย 4 โครงสรางขอมูล คือ
- โครงสรางแรก คือ stuct Sstation{} เก็บสถานีภายใน
- โครงสรางทีส่ อง คือ struct Sportconn{} เก็บพอรตตางๆ ของสถานีภายใน ทีต่ อ งการสังเกต
- โครงสรางทีส่ าม คือ struct Cstation{} เก็บรายละเอียดไคลเอนตตางๆ ที่ขอการติดตอเขามา
- โครงสรางทีส่ ่ี คือ struct Cconn {} เก็บรายละเอียดสถานะการเชือ่ มตอ ที่เกิดขึ้น
struct Sstation {
u_int8_t
S_ip[4];
int
found;
struct Sportconn
*portconn
struct Station
*next;
}

เก็บหมายเลขไอพีของสถานีภายใน
struct Sportconn {
u_int16_t
S_port;
long
sta[5];
struct Cstation
*csta;
struct Sportconn
*next;
}

เก็บหมายเลขพอรตตางๆ สถานะการเชือ่ มตอโดยรวมทัง้ พอรต
struct Cstation {
u_int8_t
C_ip[4];
long
sta[5];
struct Cconnection
*cconn;
struct Cstation
*next;
}

เก็บหมายเลขไอพีของไคลเอ็นต สถานะการเชือ่ มตอโดยของไคลเอ็นต
struct Cconnection {
long long tstamp;
u_int16_t
C_port;
u_int32_t
seq;
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u_int32_t
int

ack;
STT_status;

}

เก็บหมายเลขพอรตตนทาง สถานะการเชือ่ มตอ ไดแก ซีเควนซและ แอคนัมเบอร และเวลาทีเ่ ขามา

3.4 การวิเคราะหขอ มูล
การวิเคราะหในขั้นแรก ระหวางที่มีการคัดเลือกจับขอมูล เชน จํานวนแพ็กเก็ตของบริการตางๆ
ในชวงเวลา 1 วินาที เวลาที่แพ็กเก็ตนั้นมาถึง ชวงระยะเวลาที่หางกับแพ็กเก็ตที่แลวของสถานีเดียวกัน
ลักษณะซีเควนซนัมเบอรของแพ็กเก็ต(เฉพาะของแพ็กเก็ตที่บรรจุโปรโตคอลทีซีพี) รวมทั้งคาเฉลี่ยและ
การกระจายของขอมูลดังกลาว จัดเก็บเปนคูกับขอมูลดิบชุดเดียวกันลงในดิสก
เวลาที่แพ็กเก็ตมาถึง เพื่อความละเอียดและแมนยํายิ่งขึ้นจึงเลือกใชเวลาที่ขนาด usec เพื่อความ
ละเอียดในการคํานวณ และเก็บคาลงในตัวแปรขนาด long long
การวิเคราะหแพ็กเก็ตที่จับมาได แบงตามหมายเลยไอพีของสถานีภายในทั้งหมด และไมสนใจ
สถานีอื่นใดที่อยูนอกขอบเขตนี้ แบงตอไปตามโปรโตคอลหลักที่ใช คือ
- TCP (Transmission Control Protocol) เป นโปรโตคอลที่ มีจุดเดน และจุดอ อนเดียวกัน คื อ
ตองสถาปนาการเชื่อมตอกอนที่จะสามารถสงผานขอมูลถึงกันได ทั้งรับประกันการรับสง
ขอมูลดวย
- UDP(Usr Datagram Protocol) โปรโตคอลใหบริการในการสงขอความ โดยไมคํานึงถึงผูรับ
- ICMP (Internet Control Message Protocol) โปรโตคอลใหบริการรายงานสาเหตุความผิด
พลาดในการสงขอมูลระหวางสถานี
และแตละโปรโตคอลดังกลาวก็แบงยอย ออกเปนบริการของสถานีภายในตอไปอีก(port, type) คือ
- TCP port 21(ftp), 22(ssh), 23(telnet) เปนตน
- UDP port 7(echo), 13(daytime), 19(chargen) เปนตน
- ICMP type 0(echo reply), 8(echo request) เปนตน
แตละบริการยอยๆ ทุกบริการที่เฝาดู ก็จะหาคา n/sec, υt, υseq ของแตละชุดขอมูลนํามาหาคาเฉลี่ย
และส วนเบี่ ยงเบนที่ ไดจากการคํานวนชุ ดขอ มูลนั้ น เพื่ อใช เปรียบเที ยบกับ คาที่ ไดจากการทดลองกั บ
โปรแกรมเพือ่ การบุกรุกทีส่ ามารถหาได นํามาหาลักษณะรวมหรือลักษณะทีใ่ กลเคียงกับการบุกรุก
สวนวิเคราะหสวนหลังจะจําลองการเชื่อมตอที่อาจเกิดขึ้นตามกระบวนการเชื่อมตอของโปรโตคอลที
ซีพี ที่เรียกกันวา 3-way handshake เก็บสถานะตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับสถานีภายใน จําแนกตามพอรต แลว
จําแนกตอไปคตามสถานีตนทาง เก็บสถานะการเชือ่ มตอทีเ่ ปนไปไดทง้ั หมดและสังเกตการเปลี่ยนสถานะ
ของการเชือ่ มตอทีพ่ บ ซึง่ หากพบการเชือ่ มตอทีไ่ มสาํ เร็จมากผิดปกติ ก็จะเริม่ กระบวนการตอบโตตอ ไป.
การโจมตีที่ทําการวิเคราะหมีดังนี้
TCP syn-flooding ผูท ่ีถูกโจมตีลักษณะนี้ จะไดรบั การรองขอการเชื่อมตอจํานวนมาก และการเชื่อม
ตอพวกนี้ไมมีวันสมบูรณได(half-open connection) จากจุดประสงคของการบุกรุก ที่ตองการโจมตีตาราง
backlog ซึ่งเก็บการเชื่อมตอที่ยังไมสําเร็จของบริการเครือขายที่เปดไวในสถานีหนึ่งๆ โดยการเชือ่ มตอใน
ตาราง backlog นี้มีจํานวนจํากัด ทําใหโจมตีบริการของระบบได โดยการทําใหตารางดังกลาวนี้เต็ม(คา
ดีฟอลตของระบบปฏิบัติการลินุกซ คือ 129 การเชือ่ มตอ) ทําใหการเชื่อมตอใหมๆ ไมสามารถเขามาได.
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UDP flooding บนโปรโตคอล UDP มี บ ริ ก ารหลายอย างที่ มี ก ารส ง ข อ ความกลั บ ไปยั ง ผู ส ง จุ ด
ประสงคเพื่อการตรวจสอบระบบ การโจมตีแบบนี้ใชประโยชนจากบริการดังกลาว ปลอมแอดเดรสผูสง
เปนผูที่ตองการโจมตี(เหยื่อ) ประกอบกับการสงแพ็กเก็ตออกไปยังเครือขายโดยใชแอดเดรสแบบบรอด
คาสต ทําใหเครื่องที่ไดรับแพ็กเก็ตนี้ สงขอความกลับไปยังเหยื่อ เหยื่อจะไดรับขอความจํานวนมหาศาล
เขามายังพอรตที่เปนเปาหมายการบุกรุก.
ICMP flooding หรือ Ping flooding โดยหลักการแลวเหมือนกับ UDP flooding แตสงแพ็กเก็ต ICMP
แทน. โดย ICMP มีรูปแบบบริการที่สงขอความกลับเชนกัน คือ echo request(type 8) และผูไดรับจะตอบ
ดวย echo reply(type 0).
TCP จะวิเคราะหโดยนําแพ็กเก็ตทั้งหมดไปจัดประเภทขางตน จําลองแบ็กล็อดของเครื่องเซิรฟเวอร
ภายใน สังเกตหาคาที่มากเกินไปของการเชื่อมตอที่ไมสําเร็จ(การเชื่อมตอที่ถูกรีเซต หรืออยูในสถานะ
SYNRECV มากเกินปกติ – ในโปรแกรมใชคา 20).
UDP และ ICMP โดยนําไปจัดประเภทเชนกัน แตหาการใชโปรโตคอลที่มีการสงขอมูลกลับอยาง
มากเกินไป ในชวงเวลาสัน้ ๆ (ในโปรแกรมใชคา 50 แพ็กเก็ต/วินาที).
อยางไรก็ตาม อาจมีการปลอมแปลงผูส ง รวมดวย ทําใหไมสามารถระบุผูบุกรุกที่แทจริงได
ผลการวิเคราะหที่ได นําไปสรางกฎสกัดกั้นการเชือ่ มตอขอมูล โดยสงชุดคําสัง่ ไปยังสวนควบคุมเกีย่ ว
กับไฟรวอลล เพื่อปองกันการบุกรุกไมใหเขามาอีก.

3.5 มาตรการตอบโต
การทํางานในสวนการตอบโต ไดรับการสนับสนุนจาก โครงงานการตรวจจับการบุกรุกโดยใช
ไฟรวอลล. จําแนกประเภทไดตามชนิดของโปรโตคอลที่พบการบุกรุก.
ทีซีพี – เมือ่ ตรวจพบวามีความนาจะเปนทีจ่ ะถูกโจมตีจาก syn-flooding ซึง่ เขามายังพอรตเฉพาะ
ของสถานีหนึ่งๆ จะตอบโตโดยกั้นการเชื่อมตอที่จะเกิดขึ้นอีก โดยวิเคราะหแอดเดรสผูสง แลวปองกัน
เฉพาะการเชื่อมตอกับสถานีภายในจากผูส งนั้น. ถาหากมีการปลอมแอดเดรสผูส งรวมดวยก็จะปองกันการ
เชือ่ มตอโดยใช แตแอดเดรสของสถานีภายใน.
ยูดีพี และ ไอซีเอ็มพี - โดยปกติแลวแพ็กเก็ตที่ใช 2 โปรโตคอลนี้ ไมพบมากนัก สังเกตไดงาย
หากมีจาํ นวนมากมาย ซึง่ ชีว้ า มีการโจมตีเกิดขึน้ . โดยการตอบโตก็เปนในลักษณะเดียวกัน.
สรางกฎเกี่ยวกับ ip-chain สงคําสั่งไปยังสวนควบคุมไฟรวอลลใหปดกั้นการเชื่อมตอที่สงสัยไม
ใหเขามาไดอกี .

3.6 ปญหาและการแกไข
โครงสรางการทํางานเดิมเปนแบบเสนตรง วิเคราะหแพ็กเก็ตทันที ไมสามารถจับขอมูลไดทัน
จึงแกไขโดยเปลี่ยนโครงสรางการทํางานเปน thread แยกการทํางานเปน 3 สวน คือ สวนจับแพ็กเก็ต สวน
จัดการขอมูล และสวนวิเคราะห. การวิเคราะหตอนแรกเปนแบบ off-line ปรับปรุงใหเปน on-line เพือ่ ให
ใกลเคียงกับการทํางานจริง.
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บทที่ 4
บทสรุป และแนวทางการพัฒนา
4.1 การประยุกตใชงาน
ในสวนของโครงงาน มีสว นการทดลองเก็บคา ในไฟลชว่ั คราวในหลายสวนการทํางาน อยูในได
เรคทอรี tmp_file ซึง่ ผูใ ชสามารถเขาไปดูรายละเอียดของคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการโจมตีได.

4.2 ปญหาและขอบกพรอง
ปญหาและขอพกพรองทีพ่ บในการดําเนินงานมีดงั นี้
เกีย่ วกับการทํางาน
- ในการวิเคราะหตอ งการโปรเซสเซอรทม่ี คี วามเร็ว
- ตองการฮารดดิสกมาก(ขึ้นกับความเร็วโปรเซสเซอร)
- ตองการหนวยความจํามาก
เกีย่ วกับการดําเนินงาน
- การทํางานเปนทีมเขากันไดไมดีเทาที่ควร
- โครงสรางขอมูลออกแบบมายังไมยดื หยุน
- ยังขาดสวนของไฟลคอนฟกกูเรชันของการทํางาน

4.3 แนวทางในการพัฒนา
โครงงานนีใ้ ชเปนฐานการพัฒนาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในเครือขาย โดยจัดหาขอมูลเพื่อ
การวิเคราะหการบุกรุกแบบแพ็กเก็ตเดี่ยว และดัดแปลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการหาคาที่สําคัญตางๆ
เพิ่มขึ้นเพื่อวิเคราะหการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ตในขอบเขตของโครงงาน เพื่อความสมบูรณในการตรวจ
จับการบุกรุกจากผูไมประสงคดีที่เขามาโจมตีระบบในรูปแบบตางๆ ได

4.4 กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูใหการสนับสนุนและชวยเหลือขาพเจาใหทํางานไดสําเร็จลุลวง ขอ
ขอบพระคุณอาจารยสุรศักดิ์ สงวนพงษ ที่ปรึกษาโครงงานของขาพเจา และสําหรับคําแนะนําของ คุณ อุรุ
พจน กัลยาสิริ สําหรับขอมูลและแนวคิด และขอขอบคุณนายนฤชิต ชินะวงศ ที่ใหความรวมมือกับโครง
งานนี้ในสวนของการวิเคราะหการบุกรุกในแบบตางๆ และสวนของการปองกันการบุกรุกแบบไฟรวอลล
มา ณ ที่นี้
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