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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 วัตถุประสงคของโครงงาน 

เพ่ือตรวจหาการบุกรุกแบบ flood ซ่ึงตรวจจับไดยากกวาการบกุรุกแบบแพ็กเก็ตเด่ียว  เม่ือพบการ
โจมตีแลวจึงสงคําส่ังไปยังไฟรวอลล เพื่อปองกันการโจมตีที่จะเขามาอีก. 

 
1.2 ลักษณะและขอบเขตของโครงงาน 

โครงงานนี้มีเปาหมายที่จะออกแบบการตรวจจับการบุกรุกแบบ flood  สําหรับปองกันเครือขาย
คอมพิวเตอรจากภายนอก โดยไดรับความรวมมือจากโครงงานการพัฒนาตัวตรวจจับการบุกรุกดวยไฟร
วอลล  ในสวนของการปองกันการเช่ือมตอ. 

โดยการวิเคราะหทั้งหมดในโครงงานนี้ จะทําโดยแบงออกตามเลขไอพีของสถานีเปาหมาย ซ่ึง
เปนสถานีภายในเครือขาย ที่ตองการปองกันจากการโจมตี (โดยสถานีดังกลาวระบุไวในไฟล station.conf  
ซ่ึงรูปแบบของไฟลจะกลาวตอไปในภายหลัง) และแบงแยกตอไปตามพอรตตางๆ ที่สําคัญๆเชน telnet 
(tcp port:21), ssh (tcp port:22), telnet (tcp port:23) เปนตน 
 
1.3 เคร่ืองมือพัฒนาโปรแกรม 

- ระบบปฏิบัติการลินุกซ 
- ANSI C 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีพื้นฐาน 

 
2. ประเภทของระบบตรวจจับการบุกรุก หรือ IDS 
 แนวคิดการสราง IDS มีหลายแบบ ดังรูปที่ 2 
 Detection method แสดงลักษณะของตัววิเคราะห. มี 2 แบบ คือ behavior-based  จะใชพฤติกรรม
ปกติของระบบ knowledge-based  ใชขอมูลเก่ียวกับการบุกรุก. 
 Behavior on detection อธิบายการตอบโตตอการบุกรุก. ถา Corrective (ตอบโตโดยปดชองโหว) 
และ proactive (เชน ให logout และ ตัดการเช่ือมตอ) โดยทันท ีก็เปนแบบแอคทีฟ. ถาแสดงเพียงการเตือน
(รวมถึง paging และอ่ืนๆ) ก็เปนแบบพาสซีฟ. 
 Audit source location แบงตามแหลงขอมูลเขา ของขอมูลที่จะวิเคราะห. อาจเปน audit trail, 
system log หรือ แพ็กเก็ตในเครือขาย. 
 Usage frequency ประเภทแรกจะทํางานแบบเวลาจริง อีกประเภทหนึ่งจะทํางานเปนชวงๆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 ลักษณะของ IDS 
 

3 หัวขอแรกจะเก่ียวกับลักษณะการทํางาน เพราะกลาวถึงการทํางานภายใน (คือ ขอมูลอินพุท กล
ไกการใชเหตผุล และการตอบโต) หัวขอสุดทายจะแยกระหวาง RTID(Real-Time Intrusion Detection) กับ 
สแกนเนอร(ที่ใชตรวจความปลอดภัยระบบ แตท่ีแทจริงแลวไมใช IDS).  
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2.1 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ knowledge-based และbahavior-based. 
- Knowledge-based IDS, misuse detection หรือ detection by appearance  - หาหลักฐานการ
บุกรุก  โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความรูเก่ียวกับการบุกรุกท่ีรูจัก. 

- Behavior-based IDS, anomaly detection หรือ detection by behavior – หาการเบี่ยงเบนใน
โมเดลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีผิดปกติ  เปรียบเทียบกับการสังเกตการทํางานโดยปกติของ
ระบบ. 

 
2.1.1 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Knowledge-based 
 ประยุกตฐานความรู  เก่ียวกับการโจมตีเฉพาะอยาง และความออนแอของระบบ. คอยสังเกต
ความพยายามที่จะจูโจมจุดออนนั้น เม่ือพบก็ดําเนินการตอไป(เม่ือไมพบวาเปนการโจมตีก็ถือวายอมรับ). 
ประสิทธิภาพในดานความแมนยําด ี แตในดานความสมบูรณตองการการอัพเดตความรูเก่ียวกับการบุกรุก
เสมอๆ. 
 ขอด ีคือ มี False alarm rate ตํ่ามาก. 
 ขอเสีย คือ มีความยุงยาก ในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการบุกรุก การอัพเดตก็ตองทําดวยความ
ระมัดระวังและกินเวลามาก.  ความรูเก่ียวกับการบุกรุกนี้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ  เวอรชัน  แพล็ตฟอรม  
และแอพพลิเคชัน  เคร่ืองมือตรวจจับการบุกรุกจึงเก่ียวกับสภาพแวดลอมอยางมาก. อยางไรก็ตาม การ
ตรวจจับการโจมตีจากภายใน(insider attacker) ถือวาทําไดยากกวา เพราะถือวาไมมีชองโหวท่ีถูกโจมตีโดย
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 โดยเพ่ิมความหมายใหมัน. 

Rule-based language เปนภาษาท่ีใชแสดงความรูเก่ียวกับการบุกรุก. ทําใหสามารถเปรียบเทียบ 
หาหลักฐานการบุกรุกในสายอินพุทไดอยางเปนระบบ. และยังใชหาแอพลิเคชันที่เหมาะสมกับนโยบาย
ความปลอดภัยในองคกรไดดวย. 

Rule-based language มีขอจาํกัดบางประการ คือ 
- Knowledge engineering (เก่ียวกับ completeness) การเอาความรูจากการบุกรุก  และการ
แปลงความรูดังกลาวเปนกฎ ทําไดไมงายนัก. บางคร้ังขอมูลสวนท่ีตองการก็ไมมีอยูในอิน
พุทนั้น  เพราะวาชองโหวหน่ึงๆ น้ันสามารถถูกโจมตีไดหลายทาง  ทําใหตองมีหลายกฎ. 

- Processing speed (เก่ียวกับ performance) เนื่องจากเชลลของ expert system ตองการอินพุท
ทุกอยาง เพ่ือใหกฎทํางานตอไป. แมวาบาง expert system อนุญาตใหคอมไพลกฎได แต
สวนใหญประสิทธิภาพก็ตํ่า. 

จาก processing speed ที่ไมด ี ทําให shell ของ expert system ถูกใชเปนเพียงโปรโตไทปเทานั้น. 
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2.1.1.2 Signature analysis. 
ก็ตองใชความรูท่ีไดมา เชนเดียวกับ expert system แตใชตางกัน. Semantic description ของการ

บุกรุกจะถูกแปลงเปนขอมูล ท่ีอาจถูกพบในสายอินพุตอยางตรงไปตรงมา. ตัวอยางเชน ลําดับการโจมตีถูก
แปลงเปนลําดับเหตุการณอินพุท(แบบที่มันสรางขึ้น) หรือแปลงเปนขอมูลในรูปแบบที่ใชคนหาในสายอิน
พุทได. วิธีน้ีจะลด semantic level ของลักษณะการบุกรุก. 
 เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมาก  จึงถูกใชอยางแพรหลาย. แตก็มีขอเสียเชนเดียวกับ 
knowledge-based ทั่วไปคือ ตองการการอัพเกรดบอยๆ. และ signature ก็มีมากมาย อยางนอย 1 signature 
ตอ 1 OS ที่ตองการติดตั้ง. 
 
2.1.1.3 State-transition analysis 
 เทคนิคนี้เสนอโดย Porras และ Kemmerer ถูกใชครั้งแรกบนระบบปฏิบัติการยุนิกซ.  โดยแนว
ความคิดแลวเทคนิคนี้เหมือนกับการอางเหตุผลแบบ model-based  อธิบายการโจมตีดวยชุดของ goal และ 
transition แตแสดงดวย state-transition diagram. 
 
2.1.2 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Bahavior-based 
 โดยสันนิษฐานวา  การบุกรุกถูกพบได โดยการสังเกตพฤติกรรมทีเ่บีย่งเบนออกจากปกติ(หรือที่
คาดไว)ของระบบหรือยูสเซอร. รูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมจะถูกเก็บจากแหลงขอมูลอางอิงที่มาจาก
หลายวิธี.  ถาพฤติกรรมในปจจุบันมีการเบี่ยงเบนออกจะดําเนินการตอไป. กลาวอีกนัยหน่ึง พฤติกรรมอ่ืน
ท่ีไมไดเรียนรูไวก็ถือวาเปนการบุกรุก. Behavior-based นี้อาจทําใหสมบูรณได  แตการทําใหมีความแมนยํา
ยังทําไดยาก. 
 ขอด ีคือ มันสามารถตรวจจับความพยายามบุกรุกแบบใหมได  แมแตคนหาการบุกแบบใหม 
(บางสวน)โดยอัตโนมัต.ิ แทบไมขึ้นกับระบบปฏิบัติการ  และสามารถใชชวยตรวจการใช privilege ในทาง
ที่ผิด(ซ่ึงไมเก่ียวกับชองโหวของระบบ)ไดดวย. 
 ขอเสียหลัก คือ false alarm rate สูง เพราะวาขณะเรียนรูอาจไมครอบคลุมพฤติกรรมของระบบ
ทั้งหมด. พฤติกรรมของระบบยังเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจึงตองอัพเดตเปนระยะๆ ทําใหไมสามารถทาํงาน
ได หรือ อาจทําให false alarm มากข้ึนอีก. โดยเฉพาะอยางย่ิงหากอัพเดตขณะมีการบุกรุกจริง ก็จะยอมรับ
การบุกรุกน้ันเปนพฤติกรรมปกติดวย. 
 
2.1.2.1 Statistics 
 เปนแบบที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย. พฤติกรรมของผูใชหรือของระบบ จะถูกวัดโดยสุมหาคา
ตัวแปรชุดหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง. เชน เวลาล็อคอิน-ล็อคเอาท  การใชทรัพยากรตางๆ และ ปริมาณการ
ใชโปรเซสเซอร-หนวยความจาํ-ดิสก ของเซสชัน. ชวงเวลาระหวางการสุมหาคาอาจส้ัน(2-3 นาท)ี หรือยาว
ได(เดือน). 
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 รูปแบบอยางงายใชการตรวจสอบกับคาเฉลี่ย หาคาที่เกินเมื่อคํานวณเทียบกับสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน. หรือแมแตเปรียบเทียบตัวแปรของยูสเซอร กับกลุมของยูสเซอรน้ัน. ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจนซับ
ซอนขึ้น มีการเปรียบเทียบพฤติกรรมระยะส้ันกับพฤติกรรมระยะยาวของยูสเซอร(โดยปกติแลว จะอัพเดต
เม่ือพฤติกรรมของยูสเซอรเปล่ียนแปลง). 
 
2.1.2.2 Expert systems. 
 เก็บขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของยูสเซอรในชวงเวลาหน่ึง  นํามาสรางเปนกฎของ
พฤติกรรมปกติ  เปรียบเทียบกิจกรรมของยูสซอรกับกฎดังกลาว. ท้ังน้ีกฎก็ตองถูกสรางข้ึนใหมเสมอๆ เพื่อ
ใหทันสมัยตอรูปแบบการใช. 

Expert system นี้เหมาะกับขอมูลการใชที่มีพื้นอยูบนนโยบาย. แตมีประสิทธิภาพดอยกวาแบบ 
statistic เมื่อทํางานกับขอมูลขนาดใหญ. 
 
2.1.2.3 Neural netwerks. 
 เปนอัลกอริทึมท่ีเรียนรูความสัมพันธระหวางเวกเตอรอินพุท-เอาทพุท  และ generalize เพื่อใหได
อินพุท-เอาทพุทเวกเตอรใหม. Neural network ถูกใชในแบบ knowledge-based  เพ่ือเรียนรูรองรอยการ
โจมต ีแลวคนหาในสายอินพุท. อยางไรก็ตาม ก็ไมสามารถใชระบุเหตุผลหรืออธิบายการบุกรุกได. 
 ดังนั้น ประโยชนหลักของ neural network สําหรับการตรวจจับการบุกรุก คือ ใชเรียนรูพฤติ
กรรม(ของยูสเซอร, เดมอน). ขอไดเปรียบ เมื่อเทียบกับแบบสถิต ิคือ สามารถแสดงความสัมพันธท่ีไมใช
เสนตรงของตัวแปร และเรียนรูปรับปรุงตัวมันเองไดอยางอัตโนมัติ. จากการทดลองพบวา พฤติกรรมของผู
ดูแลระบบสามารถทาํนายได (เชน การทําแบบอัตโนมัติของระบบ  เดมอน และอ่ืนๆ), พฤติกรรมของยูส
เซอรสวนใหญทํานายได และ มีเพียงยูสเซอรสวนนอยเทาน้ันท่ีทํานายไมได. Neural network เปนเทคนิคที่
เก่ียวของกับการคํานวณมาก จึงไมคอยมีผูนิยมใชกันมากนัก. 
 
2.1.2.4 User Intention Identification. 
 ถูกพัฒนาในโปรเจค  SECURENET สรางพฤติกรรมปกติของยูสเซอร  โดยใชเซตของงานระดับ
สูง ที่ยูสเซอรนั้นใชกับระบบ. แปลงงานเหลานั้นใหกลายเปน action ซ่ึงเก่ียวของกับ audit event ของ
ระบบ. ตัววิเคราะหจะเก็บชุดของ task ของแตละยูสเซอร  เม่ือพบ action ที่ไมเขากับรูปแบบนี้ก็จะแสดง
การเตือน. (พบเฉพาะในโปเจค SECURENET) 
 
2.1.2.5 Computer immunology. 
 Forrest et al. สรางโมเดลพฤติกรรมปกติของบริการในยูนิกซ  ประกอบดวยลําดับ system call 
สั้นๆของโปรเซส. โดยมีสมมุติฐานวา การบุกรุกที่มีการเปลี่ยนแปลงโคดโปรแกรมดูเหมือนวาจะมีลําดับที่
ไมปกติ. เร่ิมตนดวยการเก็บชุดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของบริการตางๆ  แลวสรางตารางของลําดับ system 
call ที่ดีเพื่อใชอางอิงกับลําดับของ system call ในปจจุบัน. 
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 ขอด ี ถาเก็บขอมูลไดมากพอ เทคนิคนี้จะม ีfalse alarm rate ตํ่ามาก. 
ขอเสีย  เทคนิคนี้ไมครอบคลุมการตั้งคาผิด เก่ียวกับบริการ  เมื่อการโจมตีใชบริการของระบบ

อยางถูกตอง เพ่ือการเขาถึงส่ิงท่ีไมไดรับอนุญาต. 
 
2.2 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Passive และ Active. 
 สวนใหญเครื่องมือตรวจจับการบุกรุกเปนแบบพาสซีพ  หมายความวา เมื่อพบการโจมตีก็จะ
แสดงการเตือน แตไมมีการตอบโตเพ่ือขัดขวางการโจมตีน้ัน. ซ่ึงใหความหมายในเชิงการวิจัยมากกวา และ 
เคร่ืองมือพวกน้ีมักจะสราง false alarm จํานวนมาก ซ่ึงอาจสงผลกับสภาพของระบบได. 
 เครื่องมือจับการบุกรุกสวนใหญ  มีการวิเคราะหเปนชวงๆ และมีการแกไขบางเม่ือพบการต้ังคาท่ี
ผิดพลาด. เพ่ือความปลอดภัยย่ิงข้ึนก็สามารถกลับไปสูคาเดิมไดอยางรวดเร็ว. ตัวอยางไดแก Ballista ของ 
Secure Network. 
 ชวงหลังๆ น้ีก็มีความสนใจ ในการเพ่ิมมาตรการตอบโตมากข้ึน เชน Realcesure, NetRanger, 
Webstalker  ก็เพ่ิมความสามารถในการตัดการเช่ือมตอ  ปองกันขอมูลที่เขามา  ต้ังคาอุปกรณพวกเราเตอร-
ไฟรวอลล. ทําใหเครื่องมือเหลานี้มีความนาเชื่อถือมากขึ้น. 
 
2.3 ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบ Host-based และ network-based. 
 เริ่มแรกการตรวจจับการบุกรุกเปนแบบ Host-based  เพื่อปองกันเครื่องเมนเฟรม ประกอบกับผู
ใชทุกคนก็อยูภายในบริเวณเดียวกัน. ทําใหการปองกันเปนไปไดงาย เพราะขอมูลจากภายนอกมีนอยมาก  
การวิเคราะหก็ทําบนเคร่ืองเดียวกัน(หรืออีกเครื่องแยกตางหาก) แลวจึงรายงานพฤติกรรมท่ีนาสงสัย. 
 เมื่อรูปแบบการคํานวณเปลี่ยนแปลงจากเมนเฟรม ไปเปนเครือขายแบบกระจาย  จึงมีการพัฒนา
ใหเขากับเครือขาย โดยเร่ิมแรกทําใหมีการติดตอส่ือสารระหวาง host-based ดวยกัน. ในเครือขายแบบ
กระจาย ยูสเซอรสามารถเปล่ียนแปลงตัวตนระหวางขาม hop และปลอยการโจมตีไปยังสถานีตางๆได. ดัง
นั้น IDS ภายในเวิรคสเตชัน จึงมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับอีกเครื่อง ในหลายระดับ เชน แลกเปล่ียนสายขอ
มูลดิบที่จะวิเคราะห ผานเครือขาย(à la Stalker) หรือ โดยสงการเตือนจากการวิเคราะหภายใน. ซึ่งทั้ง 2 วิธี
นี ้มีขอเสีย คือ การสงผานขอมูลดิบจะกินแบนดวิทยมาก และ การวิเคราะหภายในสงผลกระทบตอประ
สิทธิภาพของระบบ. 
 เม่ือการใชอินเตอรเน็ตเร่ิมแพรหลาย  IDS จึงหันมาเนนปองกันการโจมตีทางเครือขาย (เชน 
DNS spoofing, TCT hijacking, port scanning, ping of death เปนตน) ซ่ึงไมสามารถตรวจจับไดโดยใช
เพียงขอมูลภายในโฮสตน้ัน. จึงมีการพัฒนาใหตรวจสอบแพ็กเก็ตในเครือขาย(รวมถึงขอมูลภายใน) เพื่อ
มองหาคําส่ังท่ีนาสงสัย. เพียงผูดูแลระบบใชเครื่องมือจําพวกนี้จํานวนไมมาก ก็สามารถปองกันการโจมตี
ไดเกือบทั้งหมด. 
 พวกลูกผสมท่ีเปนก่ึงๆ network-based กับ host-based ในสภาพแวดลอมแบบมัลติโฮสต (เชน 
เครือขายของเวิรคสเตชั่น เปนตน)  เชน ชุดของ DIDS ซ่ึงประกอบดวย Haystack(มีการรันทุกเครื่องเพื่อ
ตรวจการโจมตีภายใน) กับ NSM(สังเกตเครือขาย) แลวท้ังสองสวนก็รายงานให DIDS Director เพื่อ
วิเคราะหขั้นสุดทายอีกท.ี 
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 นอกจากน้ี ยังมีฟเจอรอื่น เชน สามารถตรวจสอบอุปกรณภายในเครือขาย เชน ไฟรวอลล 
(NetStalker) เราเตอร(NetRanger) มองหาการโจมตีที่เฉพาะเจาะจงอุปกรณในเครือขายมากขึ้น. 
 
2.3.1 ขอมูลที่ใชใน Host-based 
 ขอมูลภายในโฮสตเปนท่ีมาเพียงแหลงเดียวท่ีจะไดพฤติกรรมของยูสเซอร  ในขณะเดียวกันก็ถูก
แกไขไดงายเชนกันในกรณีท่ีการโจมตีสําเร็จ  เพราะฉะนั้นแบบ host-based นี้จึงตองทํางานแบบเวลาจริง  
เพื่อคนพบและสงสัญญาณเตือนกอนที่ผูโจมตีจะโจมตีไดสําเร็จ แลวกลบรองรอยของตน. 
 
2.3.1.1 System sources. 
 ระบบปฏิบัติการทุกตัวมีคําส่ังที่ใชดู ภาพรวมของโปรเซสท่ีกําลังทํางานอยูในขณะน้ัน  ในยูนิกส
เชน ps, pstat, vmstat, getrlimit เปนตน. คําสั่งเหลานี้ใหขอมูลที่ละเอียด เพราะเขาไปตรวจสอบการใช
หนวยความจําของเคอรเนลโดยตรง  แตก็ยังมีความยุงยากถาตองการขอมูลเหลาน้ีอยางตอเน่ือง เพราะขอ
มูลเหลานี้ไมไดเก็บอยางเปนโครงสราง. 
 
2.3.1.2 Accounting. 
 เปนหนึ่งในแหลงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของระบบที่เกาที่สุด. ใหขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรของ
ระบบท่ียูสเซอรใช  เชน เวลาที่ใชประมวลผล, หนวยความจาํ, ดิสก หรือการใชเน็ตเวิรค เปนตน. พบไดทั่ว
ไปตั้งแต อุปกรณเครือขาย จนถึงเมนเฟรม. ทําใหมีความพยายามที่จะใชเปนแหลงขอมูลเพ่ือวิเคราะห. 
 ในยูนิกส accounting เปนแหลงขอมูลที่มีความเปนมาตรฐานมาก รูปแบบเรคอรดของ 
accounting เหมือนกันหมด  ขอมูลจะถูกบีบอัดเพื่อประหยัดเนื้อที ่และมีโอเวอรเฮดที่เล็ก(เพื่อแนะนําโปร
เซส). ยังถูกใสไวในระบบปฏิบัติการใหมๆ อยางประณีต งายตอการแกไขและนําไปใช. 
 อยางไรก็ตาม ขอมูลของ accounting ก็มีขอเสียมาก ทําใหไมสมควรนําไปใชเพ่ือความปลอดภัย
ระบบ. เชน โดยดีฟอลตแลว ไฟล accounting อยูในดิสกบริเวณเดียวกับ /tmp ซ่ึงยูสเซอรเติมไดถึง 90% ทํา
ให account หยุดทํางาน. และขอเสียอื่นๆ อีก เชน 

- ขาดพารามิเตอร – accounting มีเพียงเปดและปดเทานั้น. ไมสามารถใชเฉพาะยูสเซอรได. 
- ขาด time stamp ที่ละเอียด – เวลาในเรคอรด accounting มีความละเอียดแควินาท ี ไม
สามารถใชในการจัดลําดับได  ทั้งนี้เวลาที่ไดเปนเวลาที่จบการทํางานเทานั้น  ทําใหสราง
ลิสตของลําดับการเขาทํางานไมได ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ใชในเทคนิคตรวจสอบบางอยาง. 

- ระบุรายละเอียดคําส่ังไมได – เพียง 8 ตัวอักษรแรกของคําส่ังยูสเซอรเทาน้ัน ที่ถูกเก็บในเร
คอรด accounting. อารกิวเมนตตางๆ ซึ่งเปนรายละเอียดของคําสั่งหายไป. ทําใหเทคนิค 
knowledge อาจตรวจไมพบมาโทรจันได. 

- ขาดขอมูลการทํางานของเดมอน – เพราะเก็บขอมูลขณะเลิกทํางานเทานั้น. เดมอนทํางาน
ตลอดเวลาจึงไมถูกตรวจสอบ. 

- ความลาชาของขอมูล – เรคอรด accounting ถูกสรางข้ึนเม่ือเลิกการทํางานเทาน้ัน. ทําให
ควบคุมความเสียหาย ในเมื่อเกิดการบุกรุกเสร็จแลวเทานั้น. 
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ดวยขอเสียเหลานี้ knowledge-based จึงมักไมใช accounting. ถึงมี behavior-based ใชบางก็นอย
มากสวนโมดูลสถิติ และ neural network ของ Hyperview ก็มีใชแคเพียงสวนเสริมเทาน้ัน. 
 
2.3.1.3 Syslog. 
 เปนบริการทั่วไปของยูนิกสและระบบปฏิบัติการอื่น  เก็บสตริงขอความจากแอพพลิเคชัน  
บันทึกเวลาเริ่มตน. เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับวิเคราะหพฤติกรรมผูใช  ความผิดพลาดจากการใชโปรแกรม
ในสถานการณตางๆ กัน  ซึ่งอาจมีผลตอความปลอดภัยของระบบ. 
 Syslog นั้นใชไดงายเปนแหลงขอมูลที่ใชไดทันท.ี ถูกใชโดยผูพัฒนาแอพพลิเคชันตางๆ  แอพพลิ
เคช่ันและบริการเน็ตเวิรคจํานวนมากเรียกใช เชน login, sendmail, nfs, http  รวมถึงเคร่ืองมือเพ่ือความ
ปลอดภัยอยางเชน sudo, klaxon หรือ TCP wrapper. มี IDS สองสามตัวท่ีใช syslog เชน Swatch  แมวาขอ
มูลที่ไดจาก syslog แตละเครื่องนั้นไมมาก  ในเครือขายขนาดใหญก็สามารถสรางเมสเส็จจํานวนมากได 
แตมีสวนสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยเพียงเล็กนอยเทาน้ัน. Swatch นั้นมีฟเจอรซึ่งลดขนาดของเมสเส็จได
โดยนํามารวมกัน(เชน ถาหลายสถานีรายงานเหมือนๆกันวาเซิรฟเวอร nfs ตาย. ก็รวมเปนอันเดียว เปนตน)  
และเนนเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยเทาน้ัน. 
 แต Syslog เองก็ไมไดปลอดภัยนัก. เดมอนของ syslog ก็ถูกทาํให buffer overflow ไดหากรันโคด
บางอยาง(จากเอกสารของ CERT). 
 
2.3.1.4 C2 security audit. 
 (C2 คือระดับความปลอดภัยของ TCSEC) Security audit บันทึกอีเวนตทุกอยาง ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของระบบ. และตอมากลายเปนแหลงสายขอมูลท่ีใชเพ่ือวิเคราะหกรบุกรุก เชน BSM ของ 
SUN, ชุดโปรแกรมของ Shield หรือ audit ของ AIX. 
 Security audit ท้ังหมดมีหลักการเดียวกัน คือ บันทึกทุกคําสั่งที่ทํางานขามไปมา ระหวางบริเวณ
ของยูสเซอร กับบริเวณ TCB(Trust Computing Base). ดวยเหตุผลของโมเดลความลอดภัยท่ีวาโปรแกรมท่ี
รันอยูใน TCB นั้นเชื่อถือได เพราะฉะนั้น การทํางานในสวนของยูสเซอรจะไมสามารถทําอันตรายความ
ปลอดภัยของระบบได  และการทํางานที่สงผลกับระบบทําไดเมื่อยูสเซอรเรียกใชบริการจาก TCB เทานั้น. 
 ในระบบยูนิกส TCB อยูในเคอรเนล. ดังนั้นระบบ audit จะบันทึกการทํางานของ system call 
ของทุกโปรเซสท่ีเรียกโดยยูสเซอร. เปรียบเทียบกับเสนทางการทํางานแบบเต็ม  สาย audit จะหาภาพรวม
ของ context switch, การใชหนวยความจาํ, ซีมาฟอรภายใน. และมักมีการทํานายลําดับการทํางานไวลวง
หนาดวย. 
 เรคอรด security audit ของยูนิกซประกอบดวยขอมูลของอีเวนตมากมาย  รวมถึงรายละเอียดตัว
ตนของยูสเซอรหรือกลุม(ตั้งแตล็อคอิน จนกระทั่งเรียก system call), พารามิเตอรของ system call(ช่ือไฟล
รวมพาท, อารกิวเมนตของบรรทัดคําสั่ง  เปนตน), return code จากการทาํงาน  และ error code. 
ขอไดเปรียบหลักๆ ของ security audit คือ 
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- การระบุตัวตนของยูสเซอรท่ีละเอียด – ตั้งแตล็อคอิน (login identity),  ตัวตนแทจริง 
(real/current identity),  ตัวตนท่ีตองการ (effective identity ดูจากบิต set-user-id),  ตัวตนที่
ของกลุมท่ีตองการ (effective group identity ดูจากบิต set-user-id). 

- การแบงเหตุการณ audit เพ่ิมใหเปนคลาส เพื่อใหการคอนฟกระบบงายขึ้น. 
- พารามิเตอรของขอมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น  โดยรวบรวมขอมูลจากยูสเซอร, คลาส, audit event 
หรือ ความสําเร็จ/ลมเหลวในการเรียก system call. 

- ปดเครื่อง เมื่อระบบ audit อยูในภาวะลมเหลว(โดยปกติเมื่อเนื้อที่หมด). 
ขอเสียหลักๆ ของ security audit คือ 

- มีการใชทรัพยากรระบบมาก เม่ือมีการวิเคราะหอยางละเอียด. การใชโปรเซสเซอรอาจลดลง
ถึง 20%  และความตองการใชเน้ือท่ีบนดิสกสูงมาก(ทั้ง local และสวนรวม). 

- มีความเปนไปไดของการบุกรุกแบบ DOS โดยทําใหระบบไฟลของ audit เต็ม. 
- ระบบ audit แกไขไดยากเพราะมีพารามิเตอรเยอะ. คาท่ีต้ังมาจากผูผลิตมีประสิทธิภาพตํ่า
มาก โดยเก็บเฉพาะชุดเหตุการณที่ไมคอยพบ(เชน การทํางานของผูดูแลระบบ, การล็อคอิน-
ล็อคเอาท). แตขอมูลที่ IDS ตองการละเอียดกวา เชน การใชไฟล การรันโปรเซสตางๆ 
เปนตน. 

- ขอมูลท่ีไดใชประโยชนยาก เน่ืองจากขนาดและความซับซอน เพราะอินเตอรเฟสของระบบ 
audit ท่ีตางกัน  และรูปแบบของเรคอรด audit ก็ตางกันในแตละระบบปฏิบัติการดวย. 

Security audit ของ C2 เปนแหลงขอมูลพื้นฐานของโปรโตไทปและเครื่องมือ ตรวจจับการบุกรุก
แบบ host-based จํานวนมาก  เพราะเปนแหลงขอมูลเดียวที่เชื่อถือได ในการรวบรวมขอมูลท่ีละเอียด
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. ประกอบดวยขอมูลการต้ังคาตางๆ(routing tables, address, 
names) และขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพ หรือ accounting (ตัวนับเพ่ือวัดทราฟฟกของอินเตอรเฟสตางๆ 
และที่ชั้นตางๆกันของ เน็ตเวิรค). โดยกลาวถึงการทดลองในโปรเจค SECURENET ท่ีใช SNMP V1 MIB 
แบบงายๆ สําหรับอีเธอรเน็ตและทีซีพี/ไอพี. ซ่ึงการตรวจจับการบุกรุกในงานอ่ืนๆ จะใช SNMPv2 และ 
SNMPv3. 
 โปรเจค SECURENET พยายามคนหา เก่ียวกับตัวนับ(counter)ใน MIB เพื่อใชเปนขอมูลใน IDS 
แบบ behavior-based. เริ่มโดยตรวจสอบตัวนับที่ระดับอินเตอรเฟส เพราะเปนที่เดียวที่สามารถแยกความ
แตกตาง ระหวางขอมูลท่ีถูกสงผานสาย กับขอมูลที่ถูกสงภายในระบบปฏิบัติการผานลูปแบ็คอินเตอรเฟส. 
โดยตนแบบมีการนับแบบเพ่ิม 2 อยางคือ จํานวนไบตและจํานวนแพ็กเก็ตที่เขาและออก ทุกๆ 5 นาท.ี แต
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ผลท่ีไดจากการใชคาเฉล่ียกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยางงาย ก็ไมเปนที่นาพอใจนัก เนื่องจากสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานมักมากกวาคาเฉล่ียทุกชุดขอมูล และไมมีความสัมพันธกันระหวาง 2 อินเตอรเฟสเลย. 
 ตัวนับของ MIB ที่โปรโตคอลระดับสูงขึ้นก็ไมไดมีขอมูลเพิ่มขึ้นมากนัก. ในชั้นของ IP, TCP 
และ UDP ตัวนับพวกน้ีก็มีพฤติกรรมคลายกัน  เน่ืองจากตัวนับในช้ันเหลาน้ีมีมากมาย จึงไมมีการหาความ
สัมพันธทั้งหมดที่เปนไปไดระหวางตัวนับเหลานี.้ ตัวนับของ ICMP น้ันมีลักษณะท่ีตรงกันมากกวา  แตก็
ยังไมมีการทดลองเทียบกับการโจมตีของ ICMP. 
 จากการศกึษาพบวา MIB หลายอันของ SMNP นั้นสามารถใชเปนแหลงขอมูลของ IDS ได. แต
การใช SNMPv2 เน่ืองจากขาดความสอดคลองกัน เกี่ยวกับฟเจอรในดานความปลอดภัยนั้นเอง.  ภายหลังก็
มี SNMPv3 ซึ่งมีฟเจอรตางๆ ใหเครื่องมือรักษาความปลอดภัยใหมๆ ไดใช. 
 
2.3.2.2 Network packets. 
 จากความสนใจในการใชสนิฟเฟอรที่เพิ่มขึ้นในหมูผูโจมตี   ก็มีการใชเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
เหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายเครือขาย.  ซ่ึงตรงกับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคํานวณ จากแบบศนูยกลาง
เปนแบบกระจาย. การเขาถึงสถานีที่สําคัญในปจจุบัน ก็มักผานเครือขาย  ดังนั้น การจับแพ็กเก็ตกอนเขา
เวิรฟเวอรจึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการตรวจสอบเซิรฟเวอรน้ันๆ. 
ปญหาของการใช network packet คือ 

- ใชเฉพาะตรวจจับการโจมตีกับเน็ตเวิรค – การโจมตีแบบ DOS ไมสามารถตรวจไดโดยการ
คนหาในขอมูล audit ในโฮสตน้ัน  แตตองวิเคราะหขอมูลที่สงผานเครือขาย. 

- ผลกระทบกับประสิทธิภาพของระบบ – ขอมูลทั้งหมดเก็บอยูบนเครื่องแยกตางหากได  
เร่ืองของการต้ังคาตางๆและประสิทธิภาพ ไมมีผลกระทบตอระบบทั้งหมด. 

- รูปแบบสาย audit แตกตางกัน – ปจจุบันมีการทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันโดย TCP/IP ให
ความสะดวกในการไดขอมูล, รูปแบบ และการเปล่ียนแพล็ตฟอรม. 

- เครื่องมือที่วิเคราะหขอมูลของแพ็กเก็ต ซ่ึงตรวจจับการบุกรุกแบบ signature analysis  เพื่อ
ประสิทธิภาพ ก็ยังตองการขอมูลเกี่ยวกับชนิดของเครื่อง หรือแอพลิเคชันที่เจาะจงดวย. 

ขอเสียที่มี เชน 
- ระบุผูกระทําผิดไดยากเมื่อเกิดการโจมตีขึ้น – เพราะไมมีการเช่ือมโยงท่ีเช่ือถือได ระหวาง
ขอมูลภายในแพ็กเก็ต กับการระบุยูสเซอรท่ีสงคําส่ังไปยังโฮสตน้ันๆ. 

- จากเครือขายแบบสวิทซ (switched Ethernet, switched Token Ring, ATM) – ก็ยังไมแนชัด
วาควรจะวางสนิฟเฟอรไวทีใ่ด.  มักอยูบนบนสวิทซ (ไดขอมูลท่ีดีกวา แตเสียคาใชจายมาก
กวา)  หรือบนเกตเวยระหวางระบบภายใน กับโลกภายนอก. อยางไรก็ดี ก็ควรใชเครือขาย
แบบสวิทซ ถูกสนิฟไดยากกวาจึงมีความปลอดภัยมากกวา. 

- การเขารหัส - ทําใหไมสามารถวิเคราะหขอมูลสําคัญท่ีอยูภายในได. แตก็เปนไปไดที่จะ
ซอนสวนประกอบภายในไดโดยไมไดเขารหัส. 

- การสแกนอยางเปนระบบ (อยางเชนที ่ไฟรวอลล เปนตน) ทําไดยาก  เพราะอาจทําใหเกิด
ปญหาคอขวดขึ้นได. 
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- เครื่องมือพวกนี้ยังออนแอตอการโจมตีแบบ DOS  เมื่อยังตองการขอมูลเครือขายที่ไดจาก
ระบบปฏิบัติการ. โดยเมื่อระบบปฏิบัติการนั้นมี network stack ท่ีออนแอตอการโจมตี  IDS 
ก็ยอมออนแอดวย. 

ปจจุบันทั้งซอฟทแวรการคาและในดานการวิจัย ใชแพ็กเก็ตเครือขายเปนแหลงขอมูลที่ใชตรวจ
สอบ. Ptacek และ Newsham กลาววาเปนไปไดท่ีผูโจมตีท่ีมีความชํานาญ จะหลบการตรวจจับได. และระบุ
อีกวา การจัดการเก่ียวกับ IP fragmentation ก็ยังไมดีนัก  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  แลววิเคราะหหาซอฟทแวรท่ีออนแอตอการโจมตี, การต้ังคาผิดพลาด หรืออื่นๆ. 
 แบบสแตติกใชแกปญหา เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของการตั้งคา. ในสภาพแวดลอมแบบ
โฮสต เชน COPS และ Tiger, สําหรับสภาพแวดลอมแบบเน็ตเวิรค เชน  Satan และ Ballista (หรือปจจุบัน
คือ CyberCop Scanner). การตรวจสอบไวรัสก็อยูในกลุมเดียวกัน -- ตรวจดิสกหารูปแบบเพ่ือระบุไวรัสที่รู
จัก. การตรวจสอบเหลานี้รวมถึงเวอรชันของแอพพลิเคช่ันที่ถูกติดตั้ง เพื่อใหแนใจวาใช patch ลาสุด, ระบุ
สิ่งที่อยูภายในไฟลพิเศษในไดเรคทอรีโฮมของยูสเซอร, หรือระบุการตั้งคาของบริการเครือขายที่เปด. ภาพ
ของระบบที่ไดจากการวิเคราะหนั้นใชไดในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น. 
 แมเครื่องมือเหลานี้เปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายโดยผูดูแลระบบ  แตยังไมประสิทธิภาพท่ี
จะเช่ือถือไดมากนัก. การรันเคร่ืองมือตรวจซอมความปลอดภัยเหลาน้ีกินเวลามาก โดยเฉพาะในเครือขาย 
เพราะทุกเครื่องตองถูกตรวจสอบทั้งหมด. และจําเปนตองรัน 2 ครั้งตอเนื่องกัน(หางกันประมาณ 1 วัน) 
เพื่อจะไดเห็นวามีจุดบกพรองตางๆ ลดลง. 
 เครื่องมือจับการบุกรุกแบบไดนามิกส ตรวจสอบการกระทําที่เกิดขึ้นบนระบบ  จะเฝาดูการ
ทํางานแบบเวลาจริง  ตรวจไฟล audit หรือแพ็กเก็ตเครือขายท่ีไดสะสมในชวงเวลาหน่ึง. การตรวจแบบได
นามิกสประยุกตการวิเคราะหแบบเวลาจริง และอนุญาตใหประเมินความปลอดภัยของระบบ. อยางไรก็
ตาม การเคล่ือนยาย audit แลววิเคราะห ก็ยังเปนโปรเซสที่เสียคาใชจายมาก. 
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บทท่ี 3 
แนวคดิและการออกแบบ 

 
3.1 หลักการและเหตุผล 
 โครงงานนี้มีจุดประสงคเพื่อตรวจจับการบุกรุกทางเครือขาย  ที่ใชกันอยางแพรหลายคือเครือขาย
อีเธอรเน็ต  การบุกรุกเหลานี้สรางความเสียหายใหแกอุปกรณเครือขาย ตลอดจนสถานีภายในซ่ึงเปนเปา
หมายของการโจมตีนั้นๆ  โครงงานนี้จึงออกแบบมาเพ่ือตรวจจับการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ต ทํางานรวม
กับสวนตรวจจับการบุกรุกแบบแพ็กเก็ตเดี่ยว และสวนควบคุมไฟรวอลลเพ่ือสกัดก้ันการบุกรุก. เพื่อปอง
กันเครือขายภายใน จากการโจมตีท่ีรูจักและสามารถปองกันได. 
 การทํางานโดยรวมมีลักษณะเปนสนิฟเฟอร  ตรวจขอมูลที่สงผานไปมาอยูในสายตัวนําของเครือ
ขาย โดยปรับใหฮารดแวรเครือขายอยูในภาวะโพรมิคูอัส   จับขอมูลทั้งหมดขึ้นมาวิเคราะหหาการบุกรุก. 
 หลักการที่ใชในโครงงาน 
 Detection method - knowledge-based 
 Behavior on detection – ก่ึง Active 
 Audit source location – Network Packets 
 Usage frequency – Periodic Analysis 
 
3.2 โครงสรางการทํางานของระบบ 

โครงสรางการทํางานของระบบ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 โครงสรางการทํางานของตัววิเคราะหลักษณะการบุกรุก 
 
Capture & Filter  ทําหนาที่จับแพ็กเก็ตในเครือขาย 
Statistic collector  หาคาทางสถิติเกี่ยวแพ็กเก็ตเพื่อเปนขอมูลใหสวนวิเคราะห 
Save to storage  เก็บขอมูลทั้งหมดทั้งขอมูลดิบ และทางสถิติลงดิสก  แลวเรียกใชอีกทีโดยสวน

Capture 
& Filter 

Statistic 
collector 

Save to 
storage

Intrusion 
detection 
module 

Backlog 
simulator 

Counter 
measure 
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ตรวจจับการบุกรุก 
Intrusion detection module  วิเคราะหการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ต 
Backlog simulator  จําลองแบ็คล็อคของพอรตตางๆ ที่สําคัญของโปรโตคอลทีซีพ ี

 
การทาํงานของโปรแกรม แบงการทํางานออกเปน 3 สวน  ทั้ง 3 สวนทํางานพรอมกันตลอดเวลา

ในสวนของ การทํางานในขณะจับแพ็กเก็ต  และการทํางานในสวนการวิเคราะหอยางเดียวหลังจากเลิกจับ
แพ็กเก็ตขอมูลแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที ่3.2 ขัน้ตอนการทํางานหลัก 

 
- thread แรกทําหนาที่จับขอมูลเพียงอยางเดียว เพื่อจับขอมูลในเครือขายใหทันเวลา 
- thread ที่สองทําหนาที่เตรียมและจัดเก็บขอมูลทั้งหมดลงในดิสก 
- thread ท่ีสามดึงขอมูลจากดิสก แลววิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก thread ท่ีสอง 

 
ความสัมพันธของ thread แรกและ thread ท่ีสอง  มีการสงผานขอมูลทางเดียว ตามหลักการของผู

ผลิตและผูบริโภค (producer - consumer) ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.3  ขอมูลดิบถูกสงผานระหวาง thread 1-2 

Capturing

Data preparing

Link-list of Rawdata..(shared data)

Thread 1 
Capturing 

Thread 2 
Data 

preparing 

Thread 3 
Analyzing 

Thread 3 
Analyzing 

Stop 
capture
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 ขอมูลที่สงระหวางกันมีโครงสรางเปนลิงกลิสต  Data preparing ไดรับพอยตเตอรขอมูลเริ่มแรก
เปนคาเริ่มตนการทํางาน แลวสามารถอานขอมูลถัดไปไดเร่ือยๆ โดยตลอด. 
 เมื่อ Data preparing อานขอมูลขึ้นมาจากบัฟเฟอร  และนําไปคํานวณคาทางสถิติเพิ่มเขาไป  แลว
จึงสงขอมูลท้ังสองสวนลงดิสก ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.4  ขอมูลถูกสงผานระหวาง thread 2-3 
แลวจึงเขาสูการทํางานของ thread ที่ 3  ซ่ึงเปนการทํางานของตัวตรวจจับการบุกรุก จะอธิบายใน

สวน 3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.3 การจัดเก็บขอมูล 

สวนแรกสุดของโปรแกรมจัดเก็บแพ็กเก็ตที่จับได ลงในหนวยความจําหลักของระบบ เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการ consumer-producer ในขั้นตน  ซ่ึงเก็บลงในลิงกลิสตเพ่ือแยกการทํางานออกจากกัน 
ทําใหสนับสนุนการทํางานแบบเวลาจริง  ในขณะเดียวกันเมื่อสวน producer อานขอมูลนั้นจากหนวยความ
จําแลว ก็จะคืนหนวยความจําในสวนนั้นกลับคืนสูระบบ ซ่ึงตองการความเร็วของการทํางานบางพอสม
ควร  มีโครงสรางขอมูลที่เกี่ยวของคือ 
struct thread_arg {

int s; ;เก็บซ็อคเก็ตนัมเบอร
char *buff; ;เก็บแพ็กเก็ต
int len; ;เก็บความยาวแพ็กเก็ต
struct thread_arg *next; ;ช้ีโครงสรางถัดไป

} 
สวนแรกใน thread ที่สองก็เชนกัน เม่ือโปรแกรมรับขอมูลดิบมาประมวลผล มีการจัดเก็บขอมูล

ขั้นตอไป 2 สวนลงหนวยความจํา(ดิสก) คือ ขอมูลดิบที่เลือกเอาแตเฉพาะฟลดบางอยาง(ในขนาดและ
จํานวนไมเกินบัฟเฟอรคงที่ของโปรแกรม)และขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหชุดขอมูลน้ัน จัดเก็บเปนคูลงใน
ดิสกเม่ือบัฟเฟอรดังกลาวเต็ม  เพ่ือการวิเคราะหตอไป 
โครงสรางของบัฟเฟอรคงที ่คือ 
struct flag_ip {

Data preparing

Analyzer 

Storage 
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unsigned int m:1;
unsigned int d:1;
unsigned int pad:6;

};
struct flag_tcp_bit {

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

};
union 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

ถูกอานข้ึนมาเพ่ือการทํางานบนหนวยความจํา มีลักษณะดังรูป 
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รูปที ่3.5 โครงสรางขอมูลแบบ link-list ซ่ึงใชในสวนหลัง(TCP,UDP,ICMP) 
 
ซึ่งขอมูลนี้ทั้งหมดม ี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 tcp_b_send {
u_int8_t ip[4];
struct tcp_b_data *data;
struct tcp_tail *tail;
struct tcp_b_send *next;

};
struct udp_b_send {

u_int8_t ip[4];
struct udp_b_data *data;
struct udp_tail *tail;
struct udp_b_send *next;

};
struct icmp_b_send {

u_int8_t ip[4];
struct icmp_b_data *data;
struct icmp_tail *tail;
struct icmp_b_send *next;

};

สวนหลังวิเคราะหการบุกรุก สําหรับการบุกรุกแบบ flooding.  

Station
A 

Station
B 

data
a1

data
b1
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สําหรับโปรโตคอล TCP  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.6 โครงสรางการเก็บขอมูลของสวนวิเคราะห syn-flooding 
 
ประกอบดวย 4 โครงสรางขอมูล คือ 

- โครงสรางแรก คือ stuct Sstation{} เก็บสถานีภายใน 
- โครงสรางท่ีสอง คือ struct Sportconn{} เก็บพอรตตางๆ ของสถานีภายใน ท่ีตองการสังเกต 
- โครงสรางท่ีสาม คือ struct Cstation{} เก็บรายละเอียดไคลเอนตตางๆ ที่ขอการติดตอเขามา 
- โครงสรางท่ีส่ี คือ struct Cconn {} เก็บรายละเอียดสถานะการเช่ือมตอ 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 สถานะการเช่ือมตอโดยรวมท้ังพอรต 
struct Cstation {

u_int8_t C_ip[4];
long sta[5];
struct Cconnection *cconn;
struct Cstation *next;

}

เก็บหมายเลขไอพีของไคลเอ็นต สถานะการเช่ือมตอโดยของไคลเอ็นต 
struct Cconnection {

long long tstamp;
u_int16_t C_port;
u_int32_t seq;

Station A Station B 

Port a1 Port a2 

Client X Client Y 

Connection
1 

Connection
2 
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u_int32_t ack;
int STT_status;

} 
เก็บหมายเลขพอรตตนทาง สถานะการเช่ือมตอ ไดแก ซีเควนซและ แอคนัมเบอร และเวลาทีเ่ขามา 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหในขั้นแรก ระหวางที่มีการคัดเลือกจับขอมูล เชน จํานวนแพ็กเก็ตของบริการตางๆ  

ในชวงเวลา 1 วินาที  เวลาที่แพ็กเก็ตนั้นมาถึง  ชวงระยะเวลาที่หางกับแพ็กเก็ตที่แลวของสถานีเดียวกัน  
ลักษณะซีเควนซนัมเบอรของแพ็กเก็ต(เฉพาะของแพ็กเก็ตที่บรรจุโปรโตคอลทีซีพี)  รวมทั้งคาเฉล่ียและ
การกระจายของขอมูลดังกลาว  จัดเก็บเปนคูกับขอมูลดิบชุดเดียวกันลงในดิสก 

เวลาที่แพ็กเก็ตมาถึง  เพ่ือความละเอียดและแมนยําย่ิงขึ้นจึงเลือกใชเวลาที่ขนาด usec เพื่อความ
ละเอียดในการคํานวณ และเก็บคาลงในตัวแปรขนาด long long 

การวิเคราะหแพ็กเก็ตที่จับมาได แบงตามหมายเลยไอพีของสถานีภายในทั้งหมด และไมสนใจ
สถานีอื่นใดที่อยูนอกขอบเขตนี ้ แบงตอไปตามโปรโตคอลหลักที่ใช คือ 

- TCP (Transmission Control Protocol) เปนโปรโตคอลที่มีจุดเดนและจุดออนเดียวกันคือ 
ตองสถาปนาการเช่ือมตอกอนที่จะสามารถสงผานขอมูลถึงกันได ท้ังรับประกันการรับสง
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 ของแตละชุดขอมูลนํามาหาคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนที่ไดจากการคํานวนชุดขอมูลนั้น เพ่ือใชเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากการทดลองกับ
โปรแกรมเพ่ือการบุกรุกท่ีสามารถหาได นํามาหาลักษณะรวมหรือลักษณะท่ีใกลเคียงกับการบุกรุก 
สวนวิเคราะหสวนหลังจะจําลองการเชื่อมตอที่อาจเกิดขึ้นตามกระบวนการเชื่อมตอของโปรโตคอลที

ซีพี ที่เรียกกันวา 3-way handshake เก็บสถานะตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับสถานีภายใน จําแนกตามพอรต แลว
จําแนกตอไปคตามสถานีตนทาง  เก็บสถานะการเช่ือมตอท่ีเปนไปไดท้ังหมดและสังเกตการเปล่ียนสถานะ
ของการเช่ือมตอท่ีพบ ซ่ึงหากพบการเช่ือมตอท่ีไมสําเร็จมากผิดปกติ ก็จะเร่ิมกระบวนการตอบโตตอไป. 
การโจมตีที่ทําการวิเคราะหมีดังนี ้
TCP syn-flooding  ผูท่ีถูกโจมตีลักษณะน้ี จะไดรับการรองขอการเช่ือมตอจาํนวนมาก  และการเช่ือม

ตอพวกน้ีไมมีวันสมบูรณได(half-open connection) จากจุดประสงคของการบุกรุก ที่ตองการโจมตีตาราง 
backlog ซ่ึงเก็บการเช่ือมตอที่ยังไมสําเร็จของบริการเครือขายที่เปดไวในสถานีหนึ่งๆ  โดยการเช่ือมตอใน
ตาราง backlog นี้มีจํานวนจํากัด  ทําใหโจมตีบริการของระบบได โดยการทําใหตารางดังกลาวนี้เต็ม(คา
ดีฟอลตของระบบปฏิบัติการลินุกซ คือ 129 การเช่ือมตอ)  ทําใหการเชื่อมตอใหมๆ ไมสามารถเขามาได. 
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UDP flooding  บนโปรโตคอล UDP มีบริการหลายอยางที่ มีการสงขอความกลับไปยังผูสง จุด
ประสงคเพ่ือการตรวจสอบระบบ การโจมตีแบบนี้ใชประโยชนจากบริการดังกลาว ปลอมแอดเดรสผูสง
เปนผูที่ตองการโจมตี(เหยื่อ)  ประกอบกับการสงแพ็กเก็ตออกไปยังเครือขายโดยใชแอดเดรสแบบบรอด
คาสต  ทําใหเคร่ืองที่ไดรับแพ็กเก็ตนี้  สงขอความกลับไปยังเหย่ือ เหย่ือจะไดรับขอความจํานวนมหาศาล
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  จําลองแบ็กล็อดของเคร่ืองเซิรฟเวอร
ภายใน  สังเกตหาคาที่มากเกินไปของการเช่ือมตอที่ไมสําเร็จ(การเช่ือมตอที่ถูกรีเซต หรืออยูในสถานะ 
SYNRECV มากเกินปกติ – ในโปรแกรมใชคา 20). 

UDP และ ICMP โดยนําไปจัดประเภทเชนกัน  แตหาการใชโปรโตคอลที่มีการสงขอมูลกลับอยาง
มากเกินไป ในชวงเวลาส้ันๆ (ในโปรแกรมใชคา 50 แพ็กเก็ต/วินาท)ี. 
อยางไรก็ตาม อาจมีการปลอมแปลงผูสงรวมดวย ทําใหไมสามารถระบุผูบุกรุกที่แทจริงได 
ผลการวิเคราะหที่ได นําไปสรางกฎสกัดก้ันการเช่ือมตอขอมูล โดยสงชุดคําส่ังไปยังสวนควบคุมเก่ียว

กับไฟรวอลล เพ่ือปองกันการบุกรุกไมใหเขามาอีก. 
 
3.5 มาตรการตอบโต 
 การทํางานในสวนการตอบโต ไดรับการสนับสนุนจาก โครงงานการตรวจจับการบุกรุกโดยใช
ไฟรวอลล. จําแนกประเภทไดตามชนิดของโปรโตคอลที่พบการบุกรุก. 
 ทีซีพี – เม่ือตรวจพบวามีความนาจะเปนทีจ่ะถูกโจมตีจาก syn-flooding  ซ่ึงเขามายังพอรตเฉพาะ
ของสถานีหนึ่งๆ จะตอบโตโดยก้ันการเช่ือมตอที่จะเกิดขึ้นอีก โดยวิเคราะหแอดเดรสผูสง แลวปองกัน
เฉพาะการเช่ือมตอกับสถานีภายในจากผูสงน้ัน. ถาหากมีการปลอมแอดเดรสผูสงรวมดวยก็จะปองกันการ
เช่ือมตอโดยใช แตแอดเดรสของสถานีภายใน. 
 ยูดีพี และ ไอซีเอ็มพี - โดยปกติแลวแพ็กเก็ตที่ใช 2 โปรโตคอลนี้ ไมพบมากนัก สังเกตไดงาย
หากมีจํานวนมากมาย ซ่ึงช้ีวามีการโจมตีเกิดข้ึน. โดยการตอบโตก็เปนในลักษณะเดียวกัน. 
 สรางกฎเก่ียวกับ ip-chain สงคําส่ังไปยังสวนควบคุมไฟรวอลลใหปดก้ันการเช่ือมตอที่สงสัยไม
ใหเขามาไดอีก. 
 
3.6 ปญหาและการแกไข 

โครงสรางการทํางานเดิมเปนแบบเสนตรง วิเคราะหแพ็กเก็ตทันที  ไมสามารถจับขอมูลไดทัน  
จึงแกไขโดยเปล่ียนโครงสรางการทํางานเปน thread แยกการทํางานเปน 3 สวน คือ สวนจับแพ็กเก็ต สวน
จัดการขอมูล และสวนวิเคราะห.  การวิเคราะหตอนแรกเปนแบบ off-line ปรับปรุงใหเปน on-line  เพ่ือให
ใกลเคียงกับการทํางานจริง. 
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บทท่ี 4 
บทสรุป และแนวทางการพัฒนา 

 
4.1 การประยุกตใชงาน 
 ในสวนของโครงงาน มีสวนการทดลองเก็บคา ในไฟลช่ัวคราวในหลายสวนการทํางาน อยูในได
เรคทอรี tmp_file ซ่ึงผูใชสามารถเขาไปดูรายละเอียดของคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการโจมตีได. 
 
4.2 ปญหาและขอบกพรอง 

ปญหาและขอพกพรองทีพ่บในการดําเนินงานมีดังน้ี 
 เก่ียวกับการทํางาน 
  - ในการวิเคราะหตองการโปรเซสเซอรท่ีมีความเร็ว 
  - ตองการฮารดดิสกมาก(ขึ้นกับความเร็วโปรเซสเซอร) 
  - ตองการหนวยความจํามาก 
 เก่ียวกับการดําเนินงาน 
  - การทํางานเปนทีมเขากันไดไมดีเทาที่ควร 
  - โครงสรางขอมูลออกแบบมายังไมยืดหยุน 
  - ยังขาดสวนของไฟลคอนฟกกูเรชันของการทํางาน 
 
4.3 แนวทางในการพัฒนา 

โครงงานน้ีใชเปนฐานการพัฒนาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในเครือขาย  โดยจัดหาขอมูลเพ่ือ
การวิเคราะหการบุกรุกแบบแพ็กเก็ตเดี่ยว และดัดแปลงเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการหาคาที่สําคัญตางๆ 
เพ่ิมขึ้นเพ่ือวิเคราะหการบุกรุกแบบหลายแพ็กเก็ตในขอบเขตของโครงงาน  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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