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The monitoring and enforcement of computer and network policies is an 
essential issue that all organizations must confront.  Transgression of network 
policies can have serious consequences for the organization, including security 
violations leading to theft or loss of digital resources, reduced network efficiency, 
or legal issues. 

 
In organizations, whether computer and network usage follows network 

policy is an important area of concern.  Much research concerning network policy 
inspection emphasizes either creating the boundary and structure of the system, or 
translating the network policy by using language patterns.   However, identification 
of the most efficient process of network policy inspection requires combining the 
overview of the whole system with the development of inspection policies which 
can be implemented in real situations. 

 
This thesis first describes a distributed system that deals with the issue of 

network policy inspection in an efficient way.  All distributed processes can be 
managed and commanded from a central console.  This system is designed to be 
applicable to both small and large (e.g., campus-sized) networks.  XML is used to 
design network policy patterns because of its high flexibility in adjusting to new 
policy rules.  Moreover, internal communication between sub-departments is done 
using Web Services due to its platform independence.  Finally, this thesis presents 
several examples of essential network policies for organizations and describes an 
effective way of implementing these network policies in real situations. 
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ระบบตรวจนโยบายสําหรับเครือขายแคมปส 
 

 
A Policy Monitoring System for Campus Network 

 
คํานํา 

 
การกําหนดนโยบายความปลอดภัยเปนส่ิงหน่ึงที่ผูดูแลระบบตองคํานึงถึงในการรักษา

ความปลอดภัยของเครือขาย นโยบายความปลอดภัยของเครือขายจะเปนบรรทัดฐานที่ใช
กําหนดการใชงานคอมพิวเตอรและการใชเครือขายขององคกร  และนําไปสูการวางแผนการ
ปองกันและโตตอบกับสถานการณความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในเครือขาย   หรือจะดําเนินการ
อยางไรเมื่อมีการละเมิดนโยบาย  กอนที่ผูดูแลระบบจะกําหนดนโยบายความปลอดภัยของเครือขาย
น้ันผูดูแลระบบตองตรวจสอบวาภายในเครือขายของตนน้ันมีอุปกรณอะไรบาง อุปกรณหรือขอมูล
ชนิดใดที่ตองการการรักษาความปลอดภัย และจะอนุญาตใหเขาถึงอุปกรณหรือขอมูลเหลาน้ันได
อยางไร  
 

สําหรับเครือขายทั่วไปในปจจุบันมักจะใชไฟรวอลลหรือระบบตรวจจับผูบุกรุกเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในเครือขาย โดยนํานโยบายที่กําหนดไวแปลงเปนกฎเพ่ือนําไปใชกับไฟรวอลลหรือ
ระบบตรวจจับผูบุกรุก ปญหาที่เกิดขึ้นคือ 

  
1.  ผูดูแลระบบไมสามารถทราบไดวานโยบายที่กําหนดไวทํางานไดถูกตองตามที่กําหนด

หรือไม  
2.  ผูดูแลระบบไมทราบวามีผูละเมิดนโยบายหรือไม 

 
ปญหาเหลาน้ีสามารถแกไขโดยการสรางระบบตรวจนโยบายที่สามารถตรวจวานโยบายที่

กําหนดไวสามารถทาํงานไดถูกตองตามที่กําหนดไวหรือไม และสามารถรายงานไปใหผูดูแลระบบ
ทราบ 

 
วิทยานิพนธน้ีนําเสนอและออกแบบระบบตรวจนโยบายเพื่อแกปญหาดังกลาว ระบบตรวจ

นโยบายประกอบไปดวย 3 สวน คือ มอนิเตอริงทําหนาที่คอยรับการรายงานจากเซนเซอรและเก็บ
รายงานไวในฐานขอมูล โพลีซีเซิรฟเวอรเก็บนโยบายและสงนโยบายไปยังเซนเซอรกรณีที่มีการ
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แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเซนเซอรทําหนาที่จับแพกเก็ตมาตรวจตามนโยบายที่ตั้งไว 
(Plianjitdee et al., 2003) ระบบตรวจนโยบายนี้เปนไดทั้งแบบศูนยกลางและแบบกระจาย หาก
ตองการทําเปนระบบแบบศูนยกลางก็ใหนําเซนเซอรไปจับแพกเก็ตในแบคโบนของเครือขาย หาก
ตองการทําเปนระบบแบบกระจายใหนําเซนเซอรไปวางไวในเครือขายยอย เซนเซอรจะตรวจจับ
แพกเก็ตที่เคลื่อนที่อยูภายในเครือขายน้ันขึ้นมา  เมื่อเซนเซอรตรวจพบการละเมิดนโยบายจะสง
รายงานไปยังมอนิเตอริง มอนิเตอริงเก็บรายงานที่ไดรับมาไวในฐานขอมูลเพ่ือแสดงผล  

 
การติดตอภายในระบบตรวจนโยบายจะใชเว็บเซอรวิสเปนเครื่องมือ เน่ืองจากเว็บเซอรวิส

สามารถใชงานไดกับทุกแพลทฟอรม และผูใชสามารถเลือกรูปแบบของการพิสูจนตัวจริงได  
 
การกําหนดนโยบายของระบบตรวจนโยบายใชภาษาเอ็กเอ็มแอล (World Wide Web 

Consortium, 2003) เน่ืองจากภาษาเอ็กเอ็มแอลเปนภาษาที่มนุษยสามารถอานและเขาใจไดงายซ่ึง
จะชวยใหงายตอผูใชงานและผูที่ตองการจะพัฒนางานตอ และภาษาเอ็กเอ็มแอลยังสามารถนําไปใช
งานรวมกับภาษาอะไรก็ได นอกจากการกําหนดนโยบายโดยใชภาษาเอ็กเอ็มแอลแลวระบบตรวจ
นโยบายยังสามารถแปลงนโยบายในรูปแบบกฎของไฟรวอลลใหอยูในรูปแบบของเอ็กเอ็มแอลได 

 
กฎการตรวจสอบของระบบตรวจนโยบายจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กฎที่เปน

โปรโตคอลพื้นฐาน คือ ไอพี ทีซีพี และยูดีพี และกฎที่เปนโปรโตคอลประยุกตซ่ึงตองตรวจแบบ
พิเศษ เน่ืองจากขอมูลในแตโปรโตคอลจะไมเหมือน เน่ืองจากนโยบายที่เปนโปรโตคอลพื้นฐานนั้น
สามารถใชไดกับแพกเก็ตทุกๆ แพกเก็ต แตนโยบายที่ใชตรวจแพกเก็ตที่เปนโปรโตคอลประยุกต
ตองมีการตรวจเฉพาะแบบไมสามารถนําไปใชรวมกับโปรโตคอลพื้นฐานไดจึงแยกออกมาจาก
โปรโตคอลประยุกต สําหรับการตรวจโปรโตคอลตางๆ เปนดังน้ี 

 
1.  โปรโตคอลไอพี ตรวจไอพีแอดเดรสตนทาง ไอพีแอดเดรสปลายทาง และลักษณะ

ขอมูลที่อยูในแพกเก็ต 

2.  โปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีตรวจเหมือนกันคือ พอรตตนทาง พอรตปลายทาง และ
ลักษณะขอมูลที่อยูในแพกเก็ต 

3.  โปรโตคอลเอชทีทีพี ตรวจเอ็มพีสามไฟล ตรวจหาคําในเว็บเพจ ตรวจยูอารแอลตอง
หาม และตรวจลักษณะขอมูลที่อยูในแพกเก็ต 

4.  โปรโตคอลดีเอชซีพี ตรวจหาดีเอชซีพีเซิรฟเวอรมากกวา 1 เคร่ือง 
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ตามปกติแลวการตรวจแพกเก็ตดวยกฎของไฟรวอลลจะตรวจตามนโยบายที่ไดกําหนดไว

ตามลําดับ หากนโยบายที่กําหนดไวมีทั้งโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีอยูดวยกัน แพกเก็ตที่ มี
โปรโตคอลทีซีพีก็ตองตรวจผานนโยบายที่มีโปรโตคอลยูดีพีดวย ในทางกลับกันแพกเก็ตที่มี
โปรโตคอลยูดีพีก็ตองตรวจผานนโยบายที่มีโปรโตคอลทีซีพีทําใหการตรวจแพกเก็ตชากวาการแยก
นโยบายที่เปนโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีออกจากกันแลวจึงนําแพกเก็ตตรวจกับนโยบายที่มี
โปรโตคอลตรงกับแพกเก็ต เน่ืองจากโปรโตคอลทีซีพีและโปรโตคอลยูดีพีเปนโปรโตคอลใน
ลําดับช้ันโปรโตคอลเดียวกันหรืออีกนัยหน่ึงคือถามีโปรโตคอลทีซีพีก็จะไมมีโปรโตคอลยูดีพี
ดังน้ันโปรโตคอลทีซีพีจึงสามารถตรวจแยกจากโปรโตคอลยูดีพีได ระบบตรวจนโยบายไดนําการ
ตรวจแบบแยกนโยบายเปน 2 ประเภท คือ โปรโตคอลทีซีพี และโปรโตคอลยูดีพีมาใชในระบบ แต
เน่ืองจากโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีมีโปรโตคอลที่อยูลําดับชั้นต่ํากวาเหมือนกันทําใหการแยก
นโยบายที่มีโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีอยูรวมกันตองสําเนานโยบายที่เปนโปรโตคอลไอพีเขาไป
รวมอยูทั้งนโยบายประเภทโปรโตคอลทีซีพีและนโยบายประเภทโปรโตคอลยูดีพี เมื่อเซนเซอรจับ
แพกเก็ตเขามาตรวจนโยบายจะตองตรวจกอนวาแพกเก็ตเปนโปรโตคอลทีซีพีหรือยูดีพี จากน้ัน
นําไปตรวจใหตรงกับประเภทของนโยบายที่แพกเก็ตมีโปรโตคอลประเภทนั้นอยู 

 
การรายงานผลของระบบอยูในรูปแบบของเว็บเพจโดยนําผลการรายงานที่มอนิเตอริงได

รับมาจากเซนเซอรและเก็บไวในฐานขอมูลมาแสดง การรายงานผลบนเว็บเพจจะแยกเปน 3 สวน 
ไดแก ตรวจการเขามาภายในเครือขาย ตรวจการออกจากเครือขาย และตรวจภายในเครือขาย เพ่ือให
ผูดูแลระบบสามารถตรวจดูการรายงานไดงายขึ้น ขอมูลที่แสดงประกอบไปดวย หมายเลขนโยบาย
ท่ีตรวจพบ คําอธิบายนโยบาย ไอพีแอดเดรสตนทาง พอรตตนทาง ไอพีแอดเดรสปลายทาง พอรต
ปลายทาง เวลาที่ตรวจพบ ไอพีแอดเดรสเซนเซอรที่ตรวจจับได ระดับความรุนแรงของการรายงาน 
และขอมูลเพ่ิมเติม  
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การตรวจเอกสาร 
 

งานวิจัยน้ีเปนการสรางระบบขึ้นมาตรวจความถูกตองของนโยบายในเครือขายที่ตั้งไว 
ระบบที่ทําหนาที่คลายๆ กับงานวิจัยน้ีคือระบบตรวจจับผูบุกรุก (Intrusion Detection System) 

หรือไอดีเอส (IDS) ที่ขึ้นกับนโยบาย (Tao et al., 2000) นําเสนอการจัดการความปลอดภัยของ
เครือขายที่ขึ้นกับนโยบายและโมบายเอเจนท ระบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายดวยตนเองได   
โครงสรางของระบบไอดีเอสจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังภาพที่ 1 คือ 

 
 ตัวจัดการเอเจนท (Agent manager) ทําหนาที่จัดการเอเจนทตามโปรโตคอลที่ใชควบคุม
เอเจนท เชนการสราง (create), การทํางาน (run), พักการทํางาน (hang up), ยกเลิกการทํางาน 
(terminate agent) เปนตน  
 
 ออดิทล็อก (Audit log) ทําหนาท่ีบันทึกขอมูลท่ีผิดปกติของตัวจัดการเอเจนท เชน การ
เขาถึงขอมูลที่ไมสามารถเขาถึงได, การกระทําที่มีผลกระทบตอระบบที่กําลังทํางานอยู และการ
กระทําท่ีมีความสัมพันธกับความปลอดภัยของระบบ 
 

ตัวจัดการนโยบาย (Policy manager) ทําหนาที่สนับสนุนการติดตอระหวางอุปกรณกับ
ตัวจัดการเอเจนทเพ่ือใชสงนโยบายไปยังอุปกรณ แปลนโยบาย ระบุการรองขอนโยบาย นอกจากนี้
ตัวจัดการนโยบายยังมีฟงกชันที่ใชปรับปรุงนโยบายดวยตนเองได เรียกวา ออนไลนสติวด้ีฟงกชัน 
(Online study function) ฟงกชันน้ีสามารถวิเคราะหออดิทล็อกเพ่ือใชสรางนโยบายใหมขึ้นมาได 

 
 ฐานขอมูลนโยบายความปลอดภัย (Security policy database) ทําหนาที่เก็บนโยบายที่
สรางขึ้น นโยบายประกอบไปดวย นโยบายการควบคุมการเขาถึง (access control policy) 

นโยบายการเขารหัสขอมูล (cryptography policy) นโยบายการพิสูจนตัวจริง (identity 

authentication) นโยบายการจัดการกับผูบุกรุก (intrusion counterattack policy) 
 
 โมบายเอเจนท (Mobile agent) ทําหนาท่ีตรวจสถานะความปลอดภัยของแตละอุปกรณ 
ตามนโยบายของระบบที่กําหนดไว 
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ภาพที่ 1  โครงสรางของระบบความปลอดภัยที่ใชโมบายเอเจนท 
 

งานวิจัยอีกหน่ึงงานที่มีลักษณะคลายระบบตรวจนโยบายคือการทําไฟรวอลลแบบกระจาย 
(Ioannidis et al., 2000) ซ่ึงจะมีเว็บเซิรฟเวอรสําหรับเก็บนโยบายความปลอดภัยสวนกลางเพื่อ
สงไปยังโหนดตางๆ ที่อยูในเครือขาย เชน โฮสต และเราเตอร เปนตน ไฟรวอลลแบบกระจายมี
สวนประกอบ 3 สวน ไดแก สวนขยายของเคอรเนล (kernel extensions) เปนกระบวนการบังคับ
ใชนโยบายความปลอดภัย เดมอนโปรเซสในระดับผูใช (user level daemon process) ทํางาน
เกี่ยวกับการจัดการนโยบาย และดีไวซไดรเวอร (device driver) ใชติดตอกันระหวางเคอรเนลและ
โพลีซีเดมอน ดังภาพที่ 2 กระบวนการบังคับใชนโยบายจะอยูในสวนเคอรเนลสเปซ (kernel 

space) ซ่ึงไดแกไขสวนของการเรียกใชระบบ (system calls) 2 สวน คือ connect(2) และ 
accept(2) สวนขอกําหนดนโยบายและสวนวิเคราะหจะอยูในสวนผูใชงาน (user spece) ในโพลี
ซีดีมอน ทั้งกระบวนการบังคับใชนโยบายและขอกําหนดนโยบายจะติดตอกันผานทางดีไวซ 
ไดรเวอร 
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ภาพที่ 2  สวนประกอบในการทําไฟรวอลลแบบกระจาย 
 

มีงานวิจัยที่นําเสนอการใชนโยบายเพื่อกําหนดการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชในเครือขาย 
(Al-Khayatt et al, 2001) ซ่ึงออกแบบ และสรางเครื่องมือที่ใชมอนิเตอรการใชอินเทอรเน็ตของ
เครือขาย เพ่ือปองกันการใชงานอินเทอรเน็ตที่ขัดกับนโยบายที่ ต้ังไว เชน การเลนเกมสผาน
อินเทอรเน็ต เปนตน งานวิจัยน้ีสรางระบบที่ใชมอนิเตอรเรียกวา ล็อกลุค(LogLook)  ระบบนี้นํา
ขอมูลจากล็อกไฟลใน เอชทีทีพีพร็อกซี่(HTTP proxy) มาวิเคราะห หากระบบพบวามีผูใชใน
เครือขายใชอินเทอรเน็ตขัดกับนโยบายของเครือขายก็จะแจงใหผูดูแลระบบทราบผานทางอีเมล  
 

วิธีการนํานโยบายมาใชจัดการในเครือขาย (Lewis, 1996) มีลักษณะเปนกรอบนโยบาย 
(Policy Framework) ดังภาพที่ 3 โดยมีสวนประกอบดังน้ี คือ  

 
1.  สวนโดเมนสเปซ (Domain space) น้ีประกอบดวยหนวยยอยของแอพพลิเคชัน คือ

เปนแพกเก็ตที่เคลื่อนที่อยูในเครือขาย และหนวยยอยน้ีจะเปนสวนที่เล็กที่สุดในเครือขาย    
2.  สวนรูลสเปซ (rule space) ประกอบดวยกฎ “if-then” ซ่ึงดานซายจะเปนการตั้งกฎ 

สวนดานขวาเปนการกระทํา เชน ถา (if)  แพกเก็ตมีสถานีตนทางเปน ก และสถานีปลายทางเปน ข 

แลว (then) ไมใหสงแพกเก็ตน้ีตอไป  
3.  สวนแอ็คชัน (action space) เปนสวนทางดานขวาของกฎในรูลสเปซ (rule space) 

ซ่ึงเปนสวนของการกระทํา ตัวอยางการกระทํา เชน การยอมรับหรือการปฏิเสธการทํางานบน
เครือขาย,   การแสดงผลทางเครื่องควบคุม, หรือเก็บเปนไฟลล็อก (log) เปนตน    

Application 

Library 

accept()/connect()

Policy Daemon

open(), close(), 
read(), write(), 

ioctl() 

Modified 
System Calls 

/dev/policy 

User Space 

Policy 
Context Q 

Kernel Space
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4.  สวนโพลีซีไดรฟเวอร (policy driver) ทําหนาที่ ตรวจดูแพกเก็ตที่เคล่ือนที่อยูใน
เครือขาย  เปรียบเทียบขอมูลของแพกเก็ตกับกฎที่ตั้งไว หากขอมูลในแพกเก็ตตรงกับกฎก็จะ
ดําเนินการตามกฎที่ตั้งไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กรอบนโยบาย 
 

เรื่องภาษานโยบายเปนอีกหัวขอหน่ึงที่ตองคํานึงถึงในการสรางระบบตรวจนโยบาย ซ่ึงมี
งานวิจัยที่นําเสนอเสนอภาษานโยบายเครือขายท่ีมีอยูในปจจุบัน และเสนอภาษานโยบายแบบใหม
ซ่ึงเรียกวา “Path-Based Policy Language” (Stone et al., 2001)     ซ่ึงโครงสรางของภาษา
นโยบายเครือขายที่นําเสนอเปนดังภาพที่ 4 
 

มีตัวอยางนโยบายหลายแบบที่แสดงใหเห็นวาภาษานี้สามารถนําไปใชกับนโยบายตางๆ ได
ดังน้ี    

ตัวอยางที่ 1 : Policy 1 <net_manager> @ {<1,2,5>} {class = {faculty}} {*} 

{priority := 1}  กฎน้ีใชกําหนดลําดับความสําคัญที่มีคาสูงใหกับแพกเก็ตท่ีเร่ิมดวยโหนด 1 ผาน
โหนด 2 และสิ้นสุดที่โหนด 5 สําหรับผูใชที่เปนคณะครูของมหาวิทยาลัย (faculty) 

ตัวอยางที่ 2 : Policy 2 <stone> @ {<*,2,*>,<*,4,*>} {*} {time >= 1600, time 

<= 0800}  กฎนี้กําหนดใหแพกเก็ตสามารถผานโหนด 2 และ โหนด 4 ในชวงนอกเวลาทํางาน
เทาน้ัน 

ตัวอยางที่ 3 : Policy 3 <net_manager> @ {<*,5,*>} {*} {hostIP = 131.1.*.*}  
กฎน้ีจะอนุญาตใหโฮสตทั้งหมดที่มีเลขเครือขายขึ้นตนดวย 131.1 สงแพกเก็ตผานโหนด 5 ได 
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Rule space 

Live network 
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ภาพที่ 4  โครงสรางของภาษานโยบายเครือขาย 

 
หลังจากไดวิเคราะหงานวิจัยตางๆ พบวาระบบตรวจจับผูบุกรุก (Intrusion Detection 

System) หรือไอดีเอส (IDS) ที่ข้ึนกับนโยบาย (Tao et al., 2000) มีขอเสียคือใชโมบายเอเจนท
ทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณดังน้ันจะทําใหอุปกรณน้ันๆ ตองเสียทรัพยากรของระบบ
ไป เชน หนวยความจํา เวลาที่ใชงานซีพียู เพ่ือใชคํานวณการทํางานของโมบายเอเจนท ดังน้ัน
อุปกรณท่ีมีโมบายเอเจนทอยูจะทํางานชาลง นอกจากนี้ยังเสียแบนวิทดที่ใชในเครือขายไปกับการ
ติดตอกันระหวางโมบายเอเจนทและตัวจัดการเอเจนท ดังน้ันระบบตรวจนโยบายจึงแยกสวนท่ีใช
ตรวจนโยบายออกมาเปนสวนหน่ึงในเครือขายแทนที่จะนําไปไวในเครื่องที่ตองการตรวจ  

 
สวนระบบไฟรวอลลแบบกระจาย (Ioannidis et al., 2000) มีขอเสียคือผูใชในระบบตอง

ใชระบบปฏิบัติการเหมือนกันเน่ืองจากทุกๆ เครื่องตองดัดแปลงเคอรเนลใหเปนไฟรวอลล และทํา
ใหตองเสียประสิทธิภาพในการใชงานเพ่ือใชตรวจแพกเก็ตที่รับเขามากับนโยบายความปลอดภัย 
เมื่อเทียบกับระบบตรวจนโยบายแลวพบวาระบบตรวจนโยบายจะดีกวาเพราะวาผูใชในเครือขายจะ
ใชระบบปฏิบัติการใดๆ ก็ได และไมเสียประสิทธิภาพในการใชงาน งานวิจัยที่ใชนโยบายเพ่ือ
กําหนดการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชในเครือขาย (Al-Khayatt et al, 2001) มีขอเสียคือจะ
ทํางานหลังจากการวนรอบปรับคา (rotate) ล็อกไฟลจึงเปนการทํางานแบบออฟไลน แตระบบ

policyID<userID>@{paths} {target} {conditions} [{action_item}] 
 policyID -เปนตัวกําหนดลําดับที่ของนโยบาย 

 userID  -เปนช่ือของผูสรางนโยบาย 

 paths  -สวนของเครือขายที่ตองการใชนโยบาย 

 target  -ลักษณะของขอมูลที่ตองการที่อยูในเครือขาย 

 conditions -เงื่อนไขที่ตองการ 

 action_items -สําหรับกําหนดตัวแปร (เชน ลําดับความสําคัญของนโยบาย), 
หรือใช 

  กําหนดคาตางๆ และใชกําหนดการปฏิเสธ (deny) ฯลฯ 
 action_item = [{condition}:]{actions} 
 
Semantics: policyID สรางโดย <userID> จะบอกวา <target> ของขอมูลที่ผาน 
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ตรวจนโยบายสําหรับเครือขายแคมปสจะทํางานแบบออนไลนทําใหในขณะนั้นสามารถบอกไดวา
มีผูใชคนใดกําลังละเมิดนโยบายอยู  
 

ในสวนการทํางานของเซนเซอรในระบบตรวจนโยบายนั้นไดนํารูปแบบของวิธีการนํา
นโยบายมาใชจัดการในเครือขาย (Lewis, 1996) มาใชในสวนของการจัดการกับนโยบายที่ผูดูแล
ระบบตั้งไว สําหรับรูปแบบนโยบายของระบบตรวจนโยบายไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายตางๆ มาจากงานวิจัยภาษานโยบาย (Stone et al., 2001) เพ่ือนํามาสรางเปนการกําหนด
นโยบายไวใชในระบบ แตเน่ืองจากงานวิจัยภาษานโยบายมีสวนของการกําหนดเสนทางของแพก
เก็ตในนโยบายทําใหมีขอเสียคือ ผูกําหนดนโยบายจะตองมีความรูเก่ียวกับเสนทางการเคลื่อนที่ของ
แพกเก็ตในเครือขายที่ตองการกําหนดเปนอยางดี มิฉะนั้นอาจเกิดการกําหนดเสนทางของแพกเก็ต
ผิดพลาด ทําใหนโยบายที่กําหนดไวน้ันไมสามารถทํางานไดตามที่ตองการ นอกจากนี้หากนํามาใช
กับเครือขายขนาดใหญจะทําใหการตรวจเสนทางของแพกเก็ตในแตละนโยบายใชเวลานาน ระบบ
ตรวจนโยบายไดนําความคิดเกี่ยวกับการกําหนดเวลาใหกับนโยบายแตละนโยบาย และการกําหนด
หมายเลขนโยบายมาใชงาน เพราะในบางชวงเวลาการใชงานอินเทอรเน็ตที่ผิดประเภท เชน การเลน
เกมส ทําใหแบนวิดทของเครือขายลดลงสงผลกระทบตอผูใชคนอ่ืน สําหรับหมายเลขนโยบายนั้น
จะใชเพ่ืออางอิงวาเปนนโยบายลําดับท่ีเทาใดของนโยบายทั้งหมด 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1.  ฮารดแวร 
     -  เครื่องคอมพิวเตอร ซีพียูเซเลรอน 2 กิกะเฮิรตซ 5 ชุด แตละชุดมีหนวยความจาํ 128  

เมกะไบต และฮารดดิสคความจุขนาด 60 กิกะไบต  
     -  สวิตชทีส่ามารถทําหนาที่สําเนาแพกเก็ตจากทุกๆ พอรตสงไปยังพอรตที่กําหนดไว 
 
2.  ซอฟตแวร 

-  ระบบปฏิบตัิการลินุกซเรดแฮท 7.3 

-  คลังขอมูลเอ็กเอ็มแอล (XML) 2 ใชสําหรับจัดการขอมูลที่อยูในรูปแบบเอ็กเอ็ม
แอลมาอยูในหนวยความจาํ 

-   จีโซป (gSOAP) 2.2.3 ใชสําหรับสรางการสงขอมูลในรูปแบบเว็บเซอรวิส 

-  อารอารดีทูล (RRDtool) 1.0.45 ใชสําหรับสรางกราฟ 

-  โปรแกรมมายเอสคิวแอล (mySQL) 3.23.54 ใชเปนฐานขอมูลที่เก็บการรายงาน 

-  พีเอชพี (PHP) 4.2.2 ใชแสดงผลการรายงานทางเว็บเพจ 

-  เน็ทแค็ท (nc) โปรแกรมใชเปดพอรตที่ตองการ 

-  เอ็นแม็ป (nmap) โปรแกรมใชตรวจพอรตที่ตองการวาเปดอยูหรือไม 
-  ทีซีพีดัมพ (tcpdump) โปรแกรมจับแพกเก็ตในเครือขาย 

-  ทีซีพีรีเพลย (tcpreplay) โปรแกรมใชสงแพกเก็ตที่เก็บไวในไฟลออกไปในเครือขาย 
 

วิธีการ 
 
1. โครงสรางของระบบ 
 

1.1  สวนประกอบของระบบ 
 
        หากตองการตรวจนโยบายกับแพกเก็ตที่เคลื่อนที่อยูภายในเครือขายจําเปนตองมี

อุปกรณที่ใชตรวจนโยบายติดต้ังอยูภายในเครือขายที่ตองการ เมื่อนําอุปกรณสําหรับตรวจนโยบาย
ไปติดตั้งในเครือขายตางๆ แลวจะเกิดปญหาตามมาคือ ถาตองการดูผลการตรวจนโยบายผูดูแล
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ระบบจะตองเขาไปดูอุปกรณที่ใชตรวจนโยบายทีละเครื่องทําใหเสียเวลามาก และหากตองการ
เปล่ียนนโยบายผูดูแลระบบจําเปนตองเขาไปเปลี่ยนนโยบายในเครื่องทุกเครื่อง ระบบตรวจ
นโยบายในวิทยานิพนธน้ีมีกลไกชวยแกปญหาดังกลาวโดยวางองคประกอบออกเปน 3 สวนหลัก 
คือ 1. มอนิเตอริง ทําหนาที่คอยรับการรายงานจากสวนที่ใชตรวจนโยบาย เก็บรายงานที่ไดรับไวใน
ฐานขอมูล และแสดงผลใหผูดูแลระบบ 2. โพลีซีเซิรฟเวอร ทําหนาที่เก็บนโยบายและสงนโยบาย
ใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 3. เซนเซอร ทําหนาที่ตรวจแพกเก็ตกับนโยบายของเครือขาย 
และสงรายงานไปยังมอนิเตอริงหากมีการละเมิดนโยบาย สวนประกอบทั้ง 3 สวนน้ีจะติดตอกัน
ผานทางเครือขาย โดยแตละสวนจะตั้งอยูในสวนใดสวนหน่ึงของเครือขายก็ไดดังภาพที่ 5 
นอกจากนี้ยังอาจสรางโพลีซีเซิรฟเวอรสํารองไวเพ่ือใชในกรณีท่ีเคร่ืองโพลีซีเซิรฟเวอรหลักไม
สามารถใหบริการได 

 
 
 
 
  
   
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 5  โครงสรางของระบบการตรวจนโยบายความปลอดภัยของเครือขาย 
 

1.1.1  มอนิเตอริง (Monitoring) มอนิเตอริงเปนสวนที่ใชเก็บการรายงานจาก
เซนเซอร มอนิเตอริงจะทําหนาที่ ดังตอไปน้ี คือ 1. รับรายงานการละเมิดนโยบายจากเซนเซอร 2. 
รับรายงานจากโพลีซีเซิรฟเวอรในกรณีท่ีเซนเซอรไมสงสัญญาณไปยังโพลีซีเซิรฟเวอร 3. เก็บ
รายงานที่ไดรับไวในฐานขอมูลเพ่ือแสดงใหแกผูดูแลระบบทางเว็บเพจ 
 

สวนประกอบของมอนิเตอริง จะแบงออกเปน 3 สวนดังภาพที่ 6 ไดแก  
1.  สวนการติดตอ (Communications) ทําหนาที่รับการรายงานจากเซนเซอร

และโพลีซีเซิรฟเวอร และสงการรายงานที่ไดรับไปเก็บไวในสวนฐานขอมูลการรายงาน (Report 
database)  

report 
policy 
alive 

Monitoring Policy Server 

Sensor Sensor Sensor 
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2.  ฐานขอมูลการรายงาน (Repoet database) เก็บขอมูลที่ไดรับจากสวนการ
ติดตอ  

3.  สวนการแสดงผล (Display) ทําหนาที่นําการรายงานจากในสวนฐานขอมูล
แสดงตอผูดูแลระบบในรูปแบบของเว็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  สวนประกอบของมอนิเตอริง  
 
                     สรุปการทํางานของมอนิเตอริง คือ เม่ือเซนเซอรหรือโพลีซีเซิรฟเวอรจะสง
รายงานมายังมอนิเตอริงโดยผานทางสวนการติดตอ จากนั้นจึงสงไปเก็บในสวนฐานขอมูลการ
รายงาน และผูดูแลระบบสามารถตรวจการรายงานในรูปแบบเว็บจากสวนแสดงผล 
     

       1.1.2  โพลีซีเซิรฟเวอร (Policy server) เปนสวนที่ใชเก็บนโยบายซึ่งจะนําไปใชกับ
เซนเซอรทุกๆ ตัว การเก็บนโยบายไวเปนสวนกลางแบบนี้มีขอดีคือผูดูแลระบบสามารถแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยนนโยบายไดงายโดยการแกไขที่โพลีซีเซิรฟเวอรเพียงที่เดียว นโยบายที่ใชอยูกับเซนเซอร
ทุกๆ ตัวก็จะเปล่ียนตาม โพลีซีเซิรฟเวอรทําหนาที่ ดังน้ี คือ 1. เก็บไอพีของเซนเซอรทั้งหมดที่อยูใน
เครือขายและนโยบายของระบบ 2. สงนโยบายที่เก็บไวไปยังเซนเซอร การสงนโยบายจะเกิดข้ึน
ตอเม่ือเซนเซอรสงสัญญาณมาขอนโยบายจากโพลีซีเซิรฟเวอรในขณะที่เปดใชงานเปนครั้งแรก
หรือเมื่อผูดูแลระบบแกไขนโยบายสวนกลาง  3. คอยรับสัญญาณจากเซนเซอร  หากเซนเซอรตัวใด
ไมสงสัญญาณกลับมาภายในเวลาที่กําหนดโพลีซีเซิรฟเวอรจะสงขอมูลไปแจงยังมอนิเตอริงวา
เซนเซอรตัวน้ันไมทํางาน 
 

Monitoring 

Display

Communication

report 

Sensor Policy Server

Report 
database 

data 

report 

data 
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                    สวนประกอบของโพลีซีเซิรฟเวอร มี 5 สวน ดังภาพท่ี 7 ไดแก  
                 1.  สวนการติดตอ (Communications) ทําหนาที่ติดตอกับเซนเซอรและมอนิเต

อริง  
                 2.  เซนเซอรไอพี (Sensor IP) เก็บไอพีแอดเดรสของเซนเซอรทั้งหมด  
                 3.  ฐานขอมูลนโยบาย (Policy database) ฐานขอมูลทําหนาที่เก็บนโยบายของ

ระบบ  

                 4.  ตัวส่ือสารนโยบาย (Policy communicates) ทําหนาที่สงนโยบายไปยัง
เซนเซอร  

                 5.  ตัวจัดการสัญญาณ (Signal Manager) ทําหนาที่รับสัญญาณที่สงมาจาก
เซนเซอร เพ่ือตรวจสอบวายังทํางานอยูหรือไม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  สวนประกอบของโพลีซีเซิรฟเวอร 
 
                     สรุปการทํางานของโพลีซีเซิรฟเวอร คือ เมื่อเซนเซอรเริ่มทํางานจะสง
สัญญาณไปยังโพลีซีเซิรฟเวอรผานทางสวนการติดตอและสงตอไปยังตัวจัดการสัญญาณ โดยตัว
จัดการสัญญาณจะตรวจวาสัญญาณนั้นเปนการสงคร้ังแรกของเครื่องเซนเซอรหรือไม ถาเปนการสง
ครั้งแรกจะสงนโยบายที่เก็บไวในฐานขอมูลนโยบายกลับไปยังเซนเซอรเครื่องน้ันดวยตัวส่ือสาร
นโยบาย ถาไมใชการสงครั้งแรกก็จะเก็บเวลาที่เคร่ืองน้ันสงสัญญาณมาไว เพ่ือตรวจวาเคร่ืองน้ันยัง

Policy Server 

Sensor IP 
Policy 

database

Communications 

Policy communicates 

policy  

Sensor

Signaling Manager

signal

Monitoring

report 

signal policy report 

data data  
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ทํางานอยูหรือไม ถาหากโพลีซีเซิรฟเวอรตรวจพบวามีเครื่องเซนเซอรเครื่องใดไมสงสัญญาณมา
ภายในเวลาที่กําหนดก็จะสงรายงานไปยังมอนิเตอริงเพ่ือแจงแกผูดูแลระบบ 
 
          1.1.3  เซนเซอร (Sensor) ทําหนาท่ีเปนเหมือนยามรักษาความปลอดภัยที่จะคอย
สังเกตบุคคลตางๆ ที่เขาออกอาคาร หรือคอยออกบัตรใหผูที่ตองการเขาไปภายในอาคาร ซ่ึงใน
วิทยานิพนธน้ีเซนเซอรจะตรวจแพกเก็ตตางๆ ที่เขามาภายในเครือขายที่ทํางานอยูวาละเมิดนโยบาย
ท่ีมีอยูหรือไม ถาแพกเก็ตที่ตรวจนั้นละเมิดนโยบายก็จะสงรายงานไปยังมอนิเตอริง เซนเซอรทํา
หนาที่ดังน้ี คือ 1. ตรวจแพกเก็ตในเครือขายดวยนโยบายที่ไดรับมา 2. สงรายงานไปยังมอนิเตอริง 
หากตรวจพบแพกเก็ตที่ขัดกับนโยบาย 3. คอยรับนโยบายจากโพลีซีเซิรฟเวอร 4. สงสัญญาณไปยัง
โพลีซีเซิรฟเวอรเปนชวงเวลา เพ่ือแสดงวายังทํางานอยู 
 

                    สวนประกอบของเซนเซอร จะแบงออกเปน 7 สวนดังภาพที่ 8 ไดแก  
                    1.  สวนการติดตอ (Communicator) ทําหนาที่ติดตอกับมอนิเตอริงและโพลี

ซีเซิรฟเวอร  
                    2.  ตัวตรวจระวัง (Watcher) ทําหนาท่ีสงสัญญาณไปยังโพลีซีเซิรฟเวอรเปน

ชวงเวลา  
                    3.  สวนตรวจจับแพกเก็ต (Packet capturing) ทําหนาที่จับแพกเก็ตจาก

เครือขาย  
                    4.  ตัวเปรียบเทียบกฎ (Rule Comparator) ทําหนาที่ตรวจแพกเก็ตกับ

นโยบายท่ีกําหนดไว  
                    5.  การกระทํา (Action) ทําคําส่ังตามที่กําหนดไวในนโยบาย  
                    6.  ตัวจัดการนโยบาย (Policy Manager) ทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงนโยบายที่มี

อยูหากไดรับสัญญาณการแกไขจากโพลีซีเซิรฟเวอร  
                    7.  ฐานขอมูลนโยบาย (Policy database) ทําหนาที่เก็บนโยบายที่ใชตรวจ

แพกเก็ต 
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Monitoring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8  สวนประกอบของเซนเซอร 
 
     สรุปการทํางานของเซนเซอร คือ เซนเซอรเริ่มทํางานโดยการสงสัญญาณไปยัง
โพลีซีเซิรฟเวอรดวยตัวตรวจระวังเพ่ือรับนโยบายจากโพลีซีเซิรฟเวอรมาเก็บไวในสวนฐานขอมูล
นโยบายผานทางตัวจัดการนโยบาย เมื่อเซนเซอรมีนโยบายก็จะเริ่มตรวจแพกเก็ตดวยสวนตรวจจับ
แพกเก็ต แพกเก็ตที่จับมาจะนํามาเทียบกับนโยบายดวยตัวเปรียบเทียบกฎ ถาพบวาแพกเก็ตที่นํามา
เทียบละเมิดนโยบายที่กําหนดไวก็จะสงตอไปท่ีสวนการกระทําเพ่ือตรวจวานโยบายนั้นใหทํา
อยางไรตอไป เชน ใหสงรายงานไปยังมอนิเตอริง เปนตน ถาแพกเก็ตน้ันไมตรงกับนโยบายก็จะรับ
แพกเก็ตใหมมาตรวจตามขั้นตอนดังกลาว นอกจากนี้เซนเซอรตองแจงไปยังโพลีซีเซิรฟเวอรเปน
ชวงเวลาเพื่อแจงใหทราบวายังทํางานอยู 
 
 1.2  การติดตอภายในระบบ  
 

        การวางระบบแบบกระจายจําเปนตองมีการติดตอกันระหวางสวนตางๆ ภายในระบบ 
เพ่ือใหทั้งระบบทํางานสัมพันธกัน ในปจจุบันมีวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับการติดตอ (Novativa 

Corporation, 2003) เชน เว็บเซอรวิส (Web Service) (Wiryonoputro, n.d.) คอรบา 
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(CORBA) (Schmidt, 2003) และดีคอม  (DCOM) (Cleary, 2001) เปนตน เมื่อนําวิธีการ
ติดตอทั้ง 3 แบบมาเปรียบเทียบกันแลวเว็บเซอรวิสมีขอดีกวาคอรบาและดีคอม คือ 

 
       1.  เว็บเซอรวิสใชเอ็กเอ็มแอลในการติดตอระหวางกัน โดยใชโซปโปรโตคอล 

(SOAP: Simple object access protocol) (Box et al., 2000) สงขอมูลท่ีเปนเอ็กเอ็มแอ
ลในการติดตอ ซ่ึงเอ็กเอ็มแอลเปนขอมูลที่อยูในรูปของตัวอักษรที่มนุษยอานเขาใจ โซปและคอม
โพเนนของเว็บเซอรวิสก็ติดตอกันดวยตัวอักษรเหลาน้ี แมวาการสงขอมูลดวยตัวอักษรจะไมใช
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ แตการที่มนุษยสามารถอานไดน้ีมีขอดีคือชวยใหการติดตอแบบน้ีงายตอ
การพัฒนา แกไข และปรับปรุงมากกวาการใชการติดตอแบบอารพีซี (RPC: Remote Procedure 

Call) (Bowman et al., 2003) ท่ีใชโดยโดยคอรบาและดีคอม 

        2. โซปทํางานแบบไมข้ึนกับแพลทฟอรม (platform-independent) และการสง
ขอมูล ตัวอยางแพลทฟอรมท่ีสามารถใชโซปประกอบไปดวยวินโดว ยูนิกซ จาวา หรือแมแตใน
โทรศัพทเคล่ือนที่ แตอารพีซีโปรโตคอลจะมีขอจํากัดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ ภาษา และการสง
ขอมูลผานเครือขาย ทําใหไมเหมาะสมสําหรับการใชในเครือขายขนาดใหญ โซปสรางมาใหทํางาน
อยูบนการเชื่อมตอของเอชทีทีพีทําใหสามารถผานไฟรวอลลไดซ่ึงแตกตางกับคอรบาและดีคอม 

        3.  เว็บเซอรวิสไมจํากัดรูปแบบการพิสูจนตัวจริง ผูใชสามารถเลือกรูปแบบการพิสูจน
ตัวจริงที่ทํางานรวมกับฟงกชันของเว็บเซอรวิสและระดับของความปลอดภัยที่ตองการได 

 
       การติดตอของเว็บเซอรวิสแบงเปน 2 สวน คือ เซิรฟเวอร และไคลเอ็นต เซิรฟเวอรทํา

หนาที่คอยรับการรองขอและใหบริการ สวนไคลเอ็นตทําหนาที่รองขอบริการ ในแตละสวนของ
ระบบตรวจนโยบายจะประกอบไปดวยเซิรฟเวอรและไคลเอ็นตซ่ึงจะอยูในสวนการติดตอ ดังน้ี 

 
         1.2.1  มอนิเตอริง เปนเซิรฟเวอรเพียงอยางเดียวคอยรับการรายงานจากไคลเอ็นตที่อยู

ในโพลีซีเซิรฟเวอรและเซนเซอร 
 
        1.2.2  โพลีซีเซิรฟเวอร เปนทั้งเซิรฟเวอรและไคลเอ็นต สวนเซิรฟเวอรคอยรับ

สัญญาณจากเซนเซอร สวนไคลเอ็นตทําหนาที่สงนโยบายไปยังเซนเซอรในกรณีที่ผูดูแลระบบ 
แกไขนโยบาย และสงรายงานไปยังมอนิเตอริงเมื่อพบวาเซนเซอรไมทํางาน 
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        1.2.3  เซนเซอร เปนทั้งเซิรฟเวอรและไคลเอ็นต สวนเซิรฟเวอรคอยรับนโยบายจาก
โพลีซีเซิรฟเวอร สวนไคลเอ็นตทําหนาที่แจงไปยังมอนิเตอริงหากมีการละเมิดนโยบาย และคอยสง
สัญญาณไปยังโพลีซีเซิรฟเวอรเพ่ือบอกวายังทํางานอยู 
 

        ในสวนของการเขียนโปรแกรมนั้นจะใชเคร่ืองมือที่ เ รียกวาจีโซป  (gSOAP) 

(Engelen, 2002) เปนเครื่องมือในการพัฒนาเว็บเซอรวิสท้ังเซิรฟเวอรและไคลเอ็นต เน่ืองจาก
เครื่องมือในการสรางเว็บเซอรวิสแบบอื่นน้ันจะใชเอพีไอ (APIs) ที่ตองเรียกใชคลาสไลบรารี่ 
(class libraries) สําหรับโซปโดยเฉพาะเปนโครงสรางขอมูล ทําใหการเขียนโปรแกรมจําเปนตอง
ใชไลบรารี่เหลาน้ี สวนจีโซปดีกวาในเรื่องการจัดการเอพีไอของโซป โดยการใชเทคนิคของ
คอมไพเลอรทําใหผูใชไมจําเปนตองรูรายละเอียดในการจัดการกับเอพีไอ คอมไพเลอรของจีโซปจะ
ทําหนาที่แปลงชนิดของขอมูลที่ผูใชกําหนดใหเปนขอมูลในรูปแบบของโซปโดยอัตโนมัติ 
 
2. การกําหนดนโยบายของระบบ 
 

การกําหนดนิยามใหนโยบายนั้นจะใชภาษาเอ็กเอ็มแอล (XML) เพราะวาภาษาเอ็กเอ็ม
แอล (XML) เปนภาษาที่สรางขึ้นมาเพื่อใชอธิบายขอมูลในรูปแบบตางๆ ผูใชสามารถกําหนด
นิยามใหกับขอมูลของตนได นอกจากน้ีภาษาเอ็กเอ็มแอลเปนภาษาที่สามารถอธิบายขอมูลที่มีความ
ซับซอน เปนภาษาที่มนุษยสามารถอานแลวเขาใจไดงาย และยังสามารถใชงานรวมกับภาษาอ่ืนๆ 
ได ในที่น้ีจะใช  ดีทีดี(DTD: Document Type Definition) เพ่ืออธิบายรูปแบบของนโยบาย 

(Policy Definition) ที่ไดกําหนดไวเน่ืองจากดีทีดีน้ีสามารถเขาใจไดงายกวาการอธิบายใน
รูปแบบของเอ็กเอ็มแอลแบบอื่นๆ  
 

นโยบายที่กําหนดจะประกอบดวยโปรโตคอลตางๆ เรียงลําดับจากโปรโตคอลที่มีลําดับช้ัน
นอยกวาตามดวยโปรโตคอลที่มีลําดับช้ันสูงกวา โดยจะใสใหครบทุกลําดับชั้นหรือจะเวนลําดับช้ัน
ท่ีต่ํากวาไวก็ไดในกรณีที่ลําดับชั้นน้ันไมตองการตรวจ เมื่อใสโปรโตคอลตางๆ เรียบรอยแลว ก็ให
ใสในสวนของการปฏิบัติการวาจะรายงานหรือไมตองตรวจแพกเก็ตน้ันตอไป รูปแบบของดีทีดีที่
จะใชอธิบายการกําหนดนโยบายจะเปนดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 



 

 

19

 

<!ELEMENT PolicyLists (Policy*)> (1) 
<!ELEMENT Policy ( (Protocol | AProtocol), Operation)> (2) 
<!ATTLIST Policy  number CDATA #IMPLIED   
                                 dayofweek CDATA #IMPLIED  
                                 time CDATA #IMPLIED> 

 
 
(3) 

<!ELEMENT Protocol (IP?, (TCP | UDP))> (4) 
<!ELEMENT IP (src_addr?, src_mask?, dest_addr?, dest_mask?,                  
                            content?)> 

 
(5) 

<!ELEMENT src_addr (#PCDATA)> (6) 
<!ATTLIST src_addr sign CDATA #IMPLIED> (7) 
<!ELEMENT src_mask (#PCDATA)> (8) 
<!ELEMENT dest_addr (#PCDATA)> (9) 
<!ATTLIST dest_addr sign CDATA #IMPLIED> (10) 
<!ELEMENT dest_mask (#PCDATA)> (11) 
<!ELEMENT content (#PCDATA)> (12) 
<!ELEMENT TCP (src_port?, dest_port?, content?)> (13) 
<!ELEMENT src_port (lw | eq | gt | range> (14) 
<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (15) 
<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (16) 
<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (17) 
<!ELEMENT range (#PCDATA)> (18) 
<!ELEMENT dest_port (lw | eq | gt | range> (19) 
<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (20) 
<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (21) 
<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (22) 
<!ELEMENT range (#PCDATA)> (23) 
<!ELEMENT content (#PCDATA)> (24) 
<!ELEMENT UDP (src_port?, dest_port?, content?)> (25) 
<!ELEMENT src_port (lw | eq | gt | range> (26) 
<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (27) 
<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (28) 
<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (29) 
<!ELEMENT range (#PCDATA)> (30) 
<!ELEMENT dest_port (lw | eq | gt | range> (31) 
<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (32) 
<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (33) 
<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (34) 
<!ELEMENT range (#PCDATA)> (35) 
<!ELEMENT content (#PCDATA)> (36) 
<!ELEMENT AProtocol (HTTP | DHCP))> (37) 
<!ELEMENT HTTP (url | keywords| MP3files | content)> (38) 
<!ELEMENT url (#PCDATA)> (39) 
<!ELEMENT keywords (#PCDATA)> (40) 
<!ELEMENT MP3files EMPTY> (41) 

ภาพที่ 9  ดีทีดี ของการกําหนดนโยบาย 
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ภาพที่ 9  ดีทีดี ของการกําหนดนโยบาย (ตอ) 
 
 สัญลักษณที่ใชอธิบายดวยดีทีดีมีดังตอไปนี้ 
 “ELEMENT” ใชบอกวาคําที่ตามหลังอีลีเมนทจะเปนคําที่อยูระหวาง “<” กับ “>” ใน
การกําหนดเอ็กเอ็มแอล 

 “ATTLIST” ใชบอกวาในอีลีเมนทท่ีกําหนดมีรายละเอียดเพ่ิมเติมอะไรบาง 
 “#PCDATA” ใชบอกลักษณะขอมูลที่ใสใหอีลีเมนทเปนตัวอักษร 

 “CDATA” ใชบอกลักษณะขอมูลของแอททริบิวตวาเปนอะไรก็ได 
 “#IMPLIED” ใชบอกวาแอททริบิวตที่กําหนดนั้นอาจมีหรือไมมีก็ได 
 “EMPTY” ใชบอกวาอีลีเมนทที่กําหนดไมตองใสขอมูล 

 “*” เคร่ืองหมายใชบอกวาอีลีเมนทน้ันอาจไมมีหรือมีมากกวา 1 ได 
 “|” เครื่องหมายตัวเลือก โดยใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
 “?” เครื่องหมายใชบอกวาอลีีเมนทน้ันอาจมีหรือไมมีก็ได 
  

จากภาพที่ 9 จะขออธิบายความหมายในแตละบรรทัดตามลําดับดังน้ี 

บรรทัดที่ 1 กําหนดใหในรายการนโยบาย (PolicyLists) ประกอบไปดวยนโยบาย 

(Policy) ซ่ึงอาจมีนโยบายหรือไมมีก็ได 
 

<!ELEMENT PolicyLists (Policy*)> (1) 
 

 บรรทัดที่ 2 กําหนดใหในแตละนโยบาย (Policy)  ประกอบไปดวยโปรโตคอล 
(Protocol) หรือ (AProtocol) เอโปรโตคอลอยางใดอยางหนึ่งและมีการปฏิบัติการ (Operation) 

หน่ึงอยาง 
 

<!ELEMENT Policy ( (Protocol | AProtocol), Operation)> (2) 
 

<!ELEMENT content (#PCDATA)> (43) 
<!ELEMENT DHCP (duplicateDHCPServer)> (44) 
<!ELEMENT duplicateDHCPServer EMPTY> (45) 
<!ELEMENT Operation (pass | report)> (46) 
<!ELEMENT pass EMPTY> (47) 
<!ELEMENT report (Critical | Warning | Normal)> (48) 
<!ELEMENT Critical (#PCDATA) > (49) 
<!ELEMENT Warning (#PCDATA) > (50) 
<!ELEMENT Normal (#PCDATA) > (51) 
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บรรทัดที่ 3 กําหนดใหนโยบาย (Policy) มีแอททริบิวต 3 แอททริบิวต คือ หมายเลข 
(number) ใชสําหรับบอกวาเปนนโยบายหมายเลขเทาใด วันในสัปดาห (dayofweek) ใชบอกวัน
เร่ิมตนและสิ้นสุดการตรวจนโยบายนั้น และเวลา (time) ใชบอกเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการตรวจ
นโยบายน้ัน 

 

 
 บรรทัดที่ 4 กําหนดใหในแตละโปรโตคอล (Protocol) อาจมีไอพี (IP) หรือไมมีก็ได และ
อาจมีทีซีพี (TCP) หรือยูดีพี (UDP) อยางใดอยางหน่ึงหรือไมมีก็ได 

 
<!ELEMENT Protocol (IP?, (TCP | UDP))> (4) 

 
บรรทัดที่ 5 กําหนดใหในไอพี (IP) ประกอบดวยแอดเดรสตนทาง (src_addr) , ซับเน็ท

มาสคของแอดเดรสตนทาง (src_mask), แอดเดรสปลายทาง (dest_addr) , ซับเน็ทมาสคของ
แอดเดรสปลายทาง (dest_mask) เน่ืองจากดีทีดีไมสามารถอธิบายไดในอีลีเมนตที่ขึ้นตอกันจึงขอ
อธิบายเพ่ิมดังน้ี คือ แอดเดรสตนทางหรือแอดเดรสปลายทางจะมีหรือไมมีก็ได ซับเน็ทมาสคของ
แอดเดรสตนทางจะมีไดก็ตอเมื่อมีแอดเดรสตนทางหรือมีแอดเดรสตนทางแตไมใสซับเน็ทมาสค
ของแอดเดรสตนทาง และแอดเดรสปลายทางจะมีก็ตอเมื่อมีแอดเดรสตนทางหรือมีแอดเดรส
ปลายทางแตไมใสซับเน็ทมาสคของแอดเดรสปลายทาง ในกรณีที่ไมใสแอดเดรสตนทางหรือ
ปลายทางจะถือวาแอดเดรสที่ไมใสน้ันจะเปนอะไรก็ได และหากไมใสซับเน็ทมาสคของแอดเดรส
ตนทางหรือปลายทางจะถือวาซับเน็ทมาสคเปน 255.255.255.255 

 
<!ELEMENT IP (src_addr?, src_mask?, dest_addr?, dest_mask?,                  
                            content?)> 

 
 (5) 

 
 บรรทัดที่ 6 ใชบอกลักษณะขอมูลของแอดเดรสตนทาง (src_addr) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT src_addr (#PCDATA)> (6) 
  
บรรทัดที่ 7 กําหนดใหแอดเดรสตนทาง (src_addr) มีแอททริบิวต 1 แอททริบิวต คือ 

สัญลักษณ (sign) ใชเพ่ือเปนคําส่ังใหทําตรงกันขามหรือเครื่องหมาย “not” กับขอมูลที่ใสไว 
 
<!ATTLIST src_addr sign CDATA #IMPLIED> (7) 

 

<!ATTLIST Policy  number CDATA #IMPLIED   
                                 dayofweek CDATA #IMPLIED  
                                 time CDATA #IMPLIED> 

 
 
(3) 
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บรรทัดที่ 8 ใชบอกลักษณะขอมูลของซับเน็ทมาสคของแอดเดรสตนทาง (src_mask) วา
เปนตัวอักษร 

 
<!ELEMENT src_mask (#PCDATA)>  (8) 

 
บรรทัดที่ 9 ใชบอกลักษณะขอมูลของแอดเดรสปลายทาง (dest_addr) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT dest_addr (#PCDATA)>  (9) 
 

บรรทัดที่ 10 กําหนดใหแอดเดรสปลายทาง (dest_addr) มีแอททริบิวต 1 แอททริบิวต คือ 
สัญลักษณ (sign) ใชเพ่ือเปนคําส่ังใหทําตรงกันขามหรือเครื่องหมาย “not” กับขอมูลที่ใสไว 

 
<!ATTLIST dest_addr sign CDATA #IMPLIED> (10) 

 
บรรทัดที่ 11 ใชบอกลักษณะขอมูลของซับเน็ทมาสคของแอดเดรสปลายทาง (dest_mask) 

วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT dest_mask (#PCDATA)> (11) 
 

บรรทัดที่ 12 ใชบอกลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT content (#PCDATA)> (12) 
 

บรรทัดที่ 13 กําหนดใหในทีซีพี (TCP) ประกอบดวยพอรตตนทาง (src_port) พอรต
ปลายทาง (dest_port) และลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) ซ่ึงจะมีหรือไมมีก็ได  

 
<!ELEMENT TCP (flag?, src_port?, dest_port?, content?)> (13) 

 
บรรทัดที่ 14 กําหนดใหพอรตตนทาง (src_port) ประกอบดวยหมายเลขพอรต นอยกวา 

(lw) เทากับ (eq) มากกวา (gt) หรืออยูระหวาง (range) อยางใดอยางหน่ึง  
 

<!ELEMENT src_port (lw | eq | gt | range> (14) 
 

บรรทัดที่ 15 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตนอยกวา(lw) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (15) 
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บรรทัดที่ 16 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตเทากับ (eq) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (16) 
 

บรรทัดที่ 17 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตมากกวา (gt) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (17) 
 

บรรทัดที่ 18 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตระหวาง (range) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT range (#PCDATA)> (18) 
 

บรรทัดที่ 19 กําหนดใหพอรตปลายทาง (dest_port) ประกอบดวยหมายเลขพอรต นอย
กวา (lw) เทากับ (eq) มากกวา (gt) หรืออยูระหวาง (range) อยางใดอยางหน่ึง 

 
<!ELEMENT dest_port (lw | eq | gt | range> (19) 

 
บรรทัดที่ 20 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตนอยกวา(lw) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (20) 
 

บรรทัดที่ 21 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตเทากับ (eq) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (21) 
 

บรรทัดที่ 22 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตมากกวา (gt) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (22) 
 

บรรทัดที่ 23 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตระหวาง (range) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT range (#PCDATA)> (23) 
 

บรรทัดที่ 24 ใชบอกลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT content (#PCDATA)> (24) 
 

บรรทัดที่ 25 กําหนดใหในยูดีพี (UDP) ประกอบดวยพอรตตนทาง (src_port) พอรต
ปลายทาง (dest_port) และลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) ซ่ึงจะมีหรือไมมีก็ได 
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<!ELEMENT UDP (src_port?, dest_port?, content?)> (25) 
 

บรรทัดที่ 26 กําหนดใหพอรตตนทาง (src_port) ประกอบดวยหมายเลขพอรต นอยกวา 
(lw) เทากับ (eq) มากกวา (gt) หรืออยูระหวาง (range) อยางใดอยางหน่ึง 

 
<!ELEMENT src_port (lw | eq | gt | range> (26) 

 
บรรทัดที่ 27 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตนอยกวา(lw) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (27) 
 

บรรทัดที่ 28 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตเทากับ (eq) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (28) 
 

บรรทัดที่ 29 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตมากกวา (gt) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (29) 
 

บรรทัดที่ 30 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตระหวาง (range) วาเปนตัวอักษร 
 
<!ELEMENT range (#PCDATA)> (30) 

 
บรรทัดที่ 31 กําหนดใหพอรตปลายทาง (dest_port) ประกอบดวยหมายเลขพอรต นอย

กวา (lw) เทากับ (eq) มากกวา (gt) หรืออยูระหวาง (range) อยางใดอยางหน่ึง 
 

<!ELEMENT dest_port (lw | eq | gt | range> (31) 
 

บรรทัดที่ 32 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตนอยกวา(lw) วาเปนตัวอักษร 
 
<!ELEMENT lw (#PCDATA)> (32) 

 
บรรทัดที่ 33 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตเทากับ (eq) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT eq (#PCDATA)> (33) 
 

บรรทัดที่ 34 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตมากกวา (gt) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT gt (#PCDATA)> (34) 
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บรรทัดที่ 35 ใชบอกลักษณะขอมูลของพอรตระหวาง (range) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT range (#PCDATA)> (35) 
 

บรรทัดที่ 36 ใชบอกลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT content (#PCDATA)> (36) 
 

บรรทัดที่ 37 กําหนดใหเอโปรโตคอล (AProtocol) ประกอบดวยเอชทีทีพี (HTTP) หรือ
ดีเอชซีพี (DHCP) อยางใดอยางหนึ่ง 

 
<!ELEMENT AProtocol (HTTP | DHCP))> (37) 

 
บรรทัดที่ 38 กําหนดใหเอชทีทีพี (HTTP) ประกอบดวยยูอารแอล (url) คียเวิรด 

(keywords) หรือเอ็มพีสามไฟล (MP3files) หรือลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content) 

อยางใดอยางหนึ่ง  
 
<!ELEMENT HTTP (url | keywords| MP3files|content)> (38) 

 
บรรทัดที่ 39 ใชบอกลักษณะขอมูลของยูอารแอล (url) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT url (#PCDATA)> (39) 
 

บรรทัดที่ 40 ใชบอกลักษณะขอมูลของคียเวิรด (keywords) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT keywords (#PCDATA)> (40) 
 

บรรทัดที่ 41 ใชบอกลักษณะขอมูลของเอ็มพีสามไฟล (MP3files) วาไมตองใสขอมูล 
 

<!ELEMENT MP3files EMPTY> (41) 
 

บรรทัดที่ 42 ใชบอกลักษณะขอมูลของขอมูลภายใน (content)  วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT content (#PCDATA)> (42) 
 

บรรทัดที่ 43 กําหนดใหในดีเอชซีพี (DHCP) มีดีเอชซีพีเซิรฟเวอรเปดใหบริการมากกวา 1 
เคร่ือง (duplicateDHCPServer) 

 
<!ELEMENT DHCP (duplicateDHCPServer)> (43) 
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บรรทัดที่ 44 ใชบอกลักษณะขอมูลของมีดีเอชซีพีเซิรฟเวอรเปดใหบริการมากกวา 1 เคร่ือง 

(manyDHCPServer) วาไมตองใสขอมูล 
 
<!ELEMENT duplicateDHCPServer EMPTY> (44) 

 
บรรทัดที่ 45 กําหนดใหการปฏิบัติการ (Operation) ประกอบดวยการอนุญาต (pass) 

หรือรายงาน (report) แพกเกต็ที่ตรงกับนโยบายอยางใดอยางหนึ่ง 
 

<!ELEMENT Operation (pass | report)> (45) 
 

บรรทัดที่ 46 ใชบอกลักษณะขอมูลของการผาน (pass) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT pass EMPTY> (46) 
 

บรรทัดที่ 47 กําหนดใหการรายงานประกอบดวย แบบตองแกไข (Critical) หรือแบบ
เตือน (Warning) หรือแบบรายงานทั่วไป (Normal) อยางใดอยางหนึ่ง 

 
<!ELEMENT report (Critical | Warning | Normal)> (47) 

 
บรรทัดที่ 48 ใชบอกลักษณะขอมูลของแบบตองแกไข (Critical) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT Critical (#PCDATA) > (48) 
 

บรรทัดที่ 49 ใชบอกลักษณะขอมูลของแบบเตือน (Warning) วาเปนตัวอักษร 
 

<!ELEMENT Warning (#PCDATA) > (49) 
 

บรรทัดที่ 50 ใชบอกลักษณะขอมูลของแบบทั่วไป (Normal) วาเปนตัวอักษร 
 
<!ELEMENT Normal (#PCDATA) > (50) 

 
การกําหนดนโยบายของระบบจะแบงโปรโตคอลแบงเปน 2 ชนิด คือ โปรโตคอล และเอ

โปรโตคอล สาเหตุที่ตองแยกออกจากกันคือโปรโตคอลน้ันจะใชสําหรับกําหนดโปรโตคอล
พ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในระบบทีซีพี/ไอพีทั่วๆ ไปไดแก โปรโตคอลไอพี โปรโตคอลทีซีพี และ
โปรโตคอลยูดีพี สวนเอโปรโตคอลหรือแอพพลิเคชันโปรโตคอลจะใชสําหรับกําหนดรูปแบบของ
โปรโตคอลประยุกตซ่ึงตองใชวิธีการตรวจเฉพาะในแตละโปรโตคอล เชน โปรโตคอลเอชทีทีพี 
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โปรโตคอลดีเอชซีพี เปนตน ในโปรโตคอลเอชทีทีพีมีการตรวจ 4 แบบ คือ 1. การตรวจยูอารแอล 
จะตรวจยูอารแอลของเว็บที่ผูเปดดูวามีอยูในรายชื่อยูอารแอลที่ขัดกับนโยบายหรือไม 2. การตรวจ
คํา จะตรวจคําที่อยูในเว็บที่ผูใชเปดดู 3. การตรวจไฟลเอ็มพีสามที่สงมาทางโปรโตคอลเอชทีทีพี 4. 
การตรวจลักษณะขอมูลในแพกเก็ต สวนโปรโตคอลดีเอชซีพีน้ันจะตรวจวาในเครือขายน้ันมีดีเอชซี
พีเซิรฟเวอรมากกวา 1 เครื่องหรือไม 

 
ในที่น้ีจะขอตัวอยางนโยบายที่สามารถกําหนดใหระบบ 3 นโยบาย ดังภาพท่ี 10 โดยจะขอ

อธิยายแตละนโยบายดังน้ี 

นโยบายท่ี 1 เริ่มต้ังแตบรรทัดที่กําหนดดวย <Policy number=”1”> ถึง </Policy> ถา
แพกเก็ตมีไอพีแอดเดรสตนทางจากเครือขาย 100.0.0.0 และมีแอดเดรสปลายทางเปนเครือขาย 
158.108.0.0 ใหเซนเซอรไมตองตรวจแพกเก็ตน้ีตอไป 

นโยบายที่ 2 เริ่มตั้งแตบรรทัดที่กําหนดดวย <Policy number=”2”> ถึง </Policy> ถามี
โฮสตใดดาวนโหลดเอ็มพีสามไฟลผานทางโปรโตคอลเอชทีทีพี ใหโปรแกรมรายงานไปยังผูดูแล
ระบบดวยขอความ “receives MP3 file”  ในระดับความรุนแรงเปนการเตือน 

นโยบายที่ 3 เริ่มตั้งแตบรรทัดที่กําหนดดวย <Policy number=”3”> ถึง </Policy> ถามี
โฮสตใดเปดเว็บเพจที่มีคําเซ็ก (sex) เอ็กซเอ็กซเอ็กซ (xxx) และฟรี (free) อยูในขอมูลที่สงผาน
ทางโปรโตคอลเอชทีทีพี ระหวางวันจันทรถึงวันศุกร (mon-fri) เวลา 8.00 ถึง 16.30 น. โปรแกรม
จะแจงเตือนไปยังผูดูแลระบบดวยขอความ “connect to web that keywords is prohibited” ใน
ระดับความรุนแรงตองแกไข 
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ภาพที่ 10  ตัวอยางนโยบาย  

<PolicyLists>  
   <Policy number=”1”> 

   <Protocol> 
 <IP> 

       <src_addr>100.0.0.0</src_addr> 
    <src_mask>255.0.0.0</src_mask> 
    <dest_addr>158.108.0.0</dest_addr> 
    <dest_mask>255.255.0.0</dest_mask> 
 </IP> 
   </Protocol> 
   <Operation> 
 <pass/> 
   </Operation> 
</Policy> 
<Policy number=”2”> 
   <AProtocol>  
 <HTTP>  
    <MP3files/> 
 </HTTP> 
   </AProtocol> 
   <Operation> 

<report>  
   <Warning> receives MP3 file </Warning> 
</report> 

      </Operation> 
</Policy>  
<Policy number=”3” dayofweek = “mon-fri” time = “8:00-16:30”> 
   <AProtocol> 
 <HTTP> 
    <keywords>sex</keywords> 
    <keywords>xxx</keywords> 
    <keywords>free</keywords> 
 </HTTP> 
   </AProtocol> 
   <Operation> 

 <report>  
   <Critical> connect to web that keyword is prohibited       
   </Critical> 
</report> 

   </Operation> 
</Policy> 

</PolicyLists> 
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3. โครงสรางขอมูลการจัดเก็บนโยบาย 
 
โครงสรางนี้อยูในสวนของเซนเซอรเพ่ือนําขอมูลที่อยูในไฟลเอ็กเอ็มแอลมาเก็บไวใน

หนวยความจําแทนเพื่อความรวดเร็วในการตรวจนโยบาย การอานขอมูลจะใชคลังขอมูลเอ็กเอ็ม
แอล 2 ท่ีมีอยูในลินุกซเรดแฮท 7.3 เปนเครื่องมือแปลงจากขอมูลในรูปแบบไฟลมาอยูในรูปแบบ
ของหนวยความจํา ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดจะเก็บเปนตัวแปรเว็กเตอรที่ช้ีไปที่ตัวแปรเว็กเตอรของ
โปรโตคอลตางๆ ซ่ึงใหชื่อวาวีวีพี (VVP) สวนตัวแปรเว็กเตอรที่วีวีพีชี้ไปใหช่ือวาวีพี (VP) ซ่ึง
เก็บขอมูลของนโยบายอันประกอบไปดวยโปรโตคอลตางๆ รวมถึงขอมูลที่เปนสวนปฏิบัติการดวย 
ดังภาพท่ี 11 สาเหตุที่เลือกใชตัวแปรเว็กเตอรในการเก็บขอมูลเน่ืองจากโปรแกรมไมสามารถทราบ
จํานวนนโยบายที่ผูดูแลระบบกําหนดใหโปรแกรม และไมทราบจํานวนโปรโตคอลในแตละ
นโยบาย ดังน้ันตัวแปรเว็กเตอรจึงสามารถแกปญหานี้ไดเพราะตัวแปรเว็กเตอรสามารถสรางขึ้นมา
ไดเรื่อยๆ โดยไมตองกําหนดขนาดกอนเหมือนกับตัวแปรอารเรย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11  การเก็บนโยบายในหนวยความจํา 
 
ในการตรวจแพกเก็ตของไฟรวอลลน้ันจะนําทุกๆ แพกเก็ตมาตรวจกับกฎทุกๆ กฎที่มีอยู

โดยไมแยกโปรโตคอลวาเปนทีซีพีหรือยูดีพี แตในระบบตรวจนโยบายจะใชวิธีการแยกตรวจ
ระหวางแพกเก็ตที่มีโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพีออกจากกัน โดยจะมีวีวีพี 2 ชุด คือชุดที่ เปน
โปรโตคอลไอพีและโปรโตคอลทีซีพีกับชุดที่เปนโปรโตคอลไอพีและโปรโตคอลยูดีพี เน่ืองจาก
เวลาผูดูแลระบบกําหนดนโยบายจะกําหนดนโยบายรวมกันทั้งไอพี ทีซีพี และยูดีพี ดังน้ันการแยกที

VVP 

VP 

VP 

VP 

VP 

VP 
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ซีพีและยูดีพีออกจากกันตองสําเนาไอพีไปใสไวทั้งในทีซีพีและยูดีพีเพราะไอพีเปนโปรโตคอลที่มี
ลําดับช้ันต่ํากวาทีซีพีและยูดีพี การแยกนโยบายทําใหปริมาณนโยบายในแตละชุดลดลง การตรวจ
นโยบายจะทําไดเร็วขึ้น  
 
4. การตรวจแพกเก็ตดวยนโยบาย 

 
เมื่อเครื่องเซนเซอรจับแพกเก็ตมาดวยคลังขอมูลพีแค็ปจะนํามาตรวจวาเปนโปรโตคอลไอ

พีหรือไม ถาไมจะทิ้งแพกเก็ตน้ันไป แตถาใชจะนํามาตรวจวาโปรโตคอลชั้นถัดไปเปนโปรโตคอล
ทีซีพีหรือยูดีพี หากเปนโปรโตคอลทีซีพีก็จะนําไปตรวจกับนโยบายของโปรโตคอลทีซีพี หากเปน
โปรโตคอลยูดีพีก็จะนําไปตรวจกับนโยบายของโปรโตคอลยูดีพี ถาแพกเก็ตไมตรงกับนโยบายใดๆ 
เลยก็จะจับแพกเก็ตตอไปขึ้นมาตรวจ แตหากแพกเก็ตที่จับไดน้ันตรงกับนโยบายที่กําหนดไวและ
ในนโยบายนั้นมีคําส่ังใหรายงานก็จะสงรายงานไปยังมอนิเตอริง แตถาไมมีคําสั่งใหรายงานก็จะไม
ตรวจแพกเก็ตน้ันตอไป ดังภาพที่ 12 
 

การตรวจนโยบายในระบบตรวจนโยบายจะแยกโปรโตคอลออกเปน 2 ประเภท คือ 
โปรโตคอลพื้นฐาน ซ่ึงประกอบไปดวยโปรโตคอลไอพี ทีซีพี และยูดีพี และโปรโตคอลประยุกต 
ซ่ึงงานวิจัยน้ีขอยกตัวอยางเพียง 2 โปรโตคอล คือ โปรโตคอลเอชทีทีพี และดีเอชซีพี 

 
4.1  การตรวจโปรโตคอลพื้นฐาน 
 

การตรวจในสวนน้ีประกอบไปดวยโปรโตคอลไอพี ทีซีพี และยูดีพี การตรวจโปรโตคอลไอพีน้ัน
จะตรวจไอพีตนทาง ไอพีปลายทาง และลักษณะขอมูลที่อยูในแพกเก็ต การตรวจโปรโตคอลทีซีพี
และยูดีพีจะตรวจพอรตตนทาง พอรตปลายทาง และลักษณะขอมูลที่อยูในแพกเก็ต ซ่ึงการตรวจ
นโยบายของโปรโตคอลที่อยูในลําดับช้ันน้ีสามารถตรวจไดกับแพกเก็ตทุกๆ แพกเก็ตที่อยูใน
ตระกูลทีซีพี/ไอพี
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ภาพที่ 12  การตรวจแพกเก็ต 
 

4.2  การตรวจโปรโตคอลในลําดับชั้นโปรโตคอลประยุกต 
         
        การตรวจโปรโตคอลในลําดับชั้นน้ีตองแยกตรวจเปนโปรโตคอลไมสามารถนําไปใช

ตรวจกับโปรโตคอลอื่นได เน่ืองจากลักษณะขอมูลของโปรโตคอลในลําดับชั้นน้ีไมเหมือนกัน  
ดังน้ันจึงตองแยกตรวจเปนโปรโตคอล ในงานวิจัยน้ีจะตรวจ 2 โปรโตคอล คือ โปรโตคอลเอชทีที
พี และโปรโตคอลดีเอชซีพี เพราะโปรโตคอลเอชทีทีพีเปนโปรโตคอลที่ใชมากในเครือขาย สําหรับ
โปรโตคอลดีเอชซีพีเปนโปรโตคอลที่ใชในเครือขายทั่วๆ ไป ดังน้ันจึงจําเปนตองตรวจโปรโตคอล
น้ีดวย 
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        4.2.1  การตรวจโปรโตคอลเอชทีทีพี การตรวจในโปรโตคอลนี้มี 5 แบบ คือ การ
ตรวจจับเอ็มพีสามไฟล การตรวจหาคําในเว็บเพจ  การตรวจจับชื่อโดเมนที่อยูนอกเครือขายแตมี 
ไอพีอยูภายในเครือขาย การตรวจยูอารแอลที่หามเปด และการตรวจลักษณะขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
                                  ก.  การตรวจจับเอ็มพีสามไฟล เอ็มพีสามไฟล (Headlam, n.d.) ที่เปนไฟล
เพลงตางๆ น้ันไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากขนาดของไฟลมีขนาดเล็กสามารถโอนถาย
ผานทางอินเทอรเน็ตได และมีการนําเอ็มพีสามไฟลไปเก็บไวในเว็บตางๆ เพ่ือใหดาวนโหลดกัน
มากขึ้น ดังน้ันหากมีผูใชในเครือขายเขาไปในเว็บเพ่ือดาวนโหลดไฟลประเภทนี้มากๆ จะทําให
แบนวิดทของระบบลดลง นอกจากนี้เอ็มพีสามยังมีปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ดวย เพ่ือปองกันการใช
งานประเภทนี้ของผูใชจึงควรมีการตรวจจับเอ็มพีสามไฟล 

การตรวจไฟลที่เปนเอ็มพีสามน้ันสามารถตรวจไดดวยลักษณะเฉพาะของ 
ขอมูล (Signature) ดังภาพท่ี 13 ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหสวนหัว (Header) ของเอ็มพีสามไฟล 
(Supurovic, 1999) หลังจากแทนคา x ดวยตัวเลข 7, 9, A, B แลวจะไดรูปแบบทั้งหมด (5*8*4) 
160 แบบ คาทั้งหมดที่เปนไปไดของ  FFFBxxxx คือ 164  หรือเทากับ 65536 แบบ คิดเปน  
0.244 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  ลักษณะเฉพาะของเอ็มพีสามไฟล โดยที ่x มีคาส่ีคาคือ 7, 9, A, B 
 

การเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจลักษณะเฉพาะของขอมูลน้ีจะไมใชวิธีการเทียบ
ตัวอักษรแตในงานวิจัยน้ีจะใชวิธีการตรวจผลบวก (Check sum) แทนเพราะวาคอมพิวเตอรจะ
ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขเร็วกวาตัวอักษร วิธีการตรวจคือนําลักษณะเฉพาะของเอ็มพีสามไฟลที่มีขนาด 
4 ไบตมาบวกกัน เชน FFFB7000 ก็จะได FF+FB+70+00 มีคาเทากับ 26A เปนตน เมื่อหาคา 
ผลบวกของลักษณะเฉพาะแตละอันไดแลว ใหนําผลบวกเหลาน้ันมาเปนคียเพ่ือเก็บในตารางแฮช

FFFBx000 FFFBx004 FFFBx008 FFFBx00C FFFBx040 
FFFBx044 FFFBx048 FFFBx04C FFFBx050 FFFBx054 
FFFBx058 FFFBx05C FFFBx060 FFFBx064 FFFBx068 
FFFBx06C FFFBx070 FFFBx074 FFFBx078 FFFBx07C 
FFFBx200 FFFBx204 FFFBx208 FFFBx20C FFFBx240 
FFFBx244 FFFBx248 FFFBx24C FFFBx250 FFFBx254 
FFFBx258 FFFBx25C  FFFBx260 FFFBx264 FFFBx268 
FFFBx26C FFFBx270 FFFBx274 FFFBx278 FFFBx27C 
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AB1568D46846F6454CC687A6C65D645F64B545DA6F54C64 

AB1568D46846F6454CC687A6C65D645F64B545DA6F54C64 

AB1568D46846F6454CC687A6C65D645F64B545DA6F54C64 

สวนลักษณะเฉพาะใหเก็บเปนขอมูลไว เม่ือจับแพกเก็ตมาไดก็จะนําเอาสวนที่เปนขอมูลมาตรวจ 
โดยจะหาผลบวกครั้งละ 4 ไบต จากนั้นนําไปหาในตารางแฮช ถาหาพบจึงนํามาเทียบกับลักษณะ
เฉพาะที่มีคาผลบวกเทากันแบบไบตตอไบตเพราะวาคาที่ไดจากการบวกเทากันน้ันอาจมาจากลําดับ
ท่ีสลับกันได ดังภาพที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14  การตรวจลักษณะเฉพาะ 

 
ถาคาที่ไดจากการเทียบน้ีเทากันแสดงวาตรงกับลักษณะเฉพาะ แตถาคาไม

เทากันก็ใหเล่ือนลําดับไบตที่จะตรวจจากแพกเก็ตไปอีกหน่ึงไบตจนหมดแพกเก็ต ดังภาพที่ 15 
จากนั้นจึงจับแพกเก็ตข้ึนมาใหมและทํากระบวนการนี้เรื่อยไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  การเลื่อนเพ่ือตรวจคาผลบวก 

AB1568D46846F6454CC687A6C65D645F64B545DA6F54C64 
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ข.  การตรวจหาคําในเว็บเพจ การตรวจแบบนี้จะใชสําหรับหาเว็บไซทที่มีคําที่
ไมเหมาะสม ถาในเว็บเพจใดมีคําที่ใสไวทั้งหมดเซนเซอรจะรายงานวาตรวจพบ วิธีการตรวจเปน
เชนเดียวกับการตรวจเอ็มพีสามไฟลและการตรวจลักษณะเฉพาะคือใชวิธีตรวจคาผลบวก
เหมือนกัน แตตางกันท่ีการตรวจหาคําจะไมใชตารางแฮชเนื่องจากความยาวของคําที่ตองการหาจะ
ไมเทากัน ดังน้ันจึงตองหาทีละคําซ่ึงจะทํางานไดชากวาการใชตารางแฮช 

ค.  การตรวจยูอารแอลที่หามเปด วิธีการตรวจจะเหมือนกับการตรวจชื่อโดเมน
แตจะใชช่ือยูอารแอลที่กําหนดในนโยบายตรวจแทนชื่อโดเมน 

ง.  การตรวจลักษณะขอมูล ใชวิธีการตรวจเชนเดียวกับการตรวจเอ็มพีสามไฟล 
ซ่ึงผูกําหนดนโยบายจําเปนตองใสลักษณะเฉพาะ (Pattern) ในนโยบาย ขอจํากัดของการตรวจ
ลักษณะขอมูลคือลักษณะเฉพาะที่ผูกําหนดนโยบายกําหนดในนโยบายหนึ่งๆ น้ันตองมีขนาด
เทากัน ถาลักษณะเฉพาะใดมีขนาดไมเทากันใหแยกใสไวในอีกนโยบายหนึ่ง ถานําลักษณะเฉพาะที่
มีความยาวไมเทากันมาตรวจรวมกันแลวจะทําใหความเร็วในการตรวจลดลง เพราะตองนําแพกเก็ต
มาคํานวณผลบวกทีละลักษณะเฉพาะ 
 

         4.2.2  การตรวจโปรโตคอลดีเอชซีพี จะตรวจหาดีเอชซีพีเซิรฟเวอรมากกวา 1 เคร่ือง
เน่ืองจากในหนึ่งเครือขายไมควรเปดใชดีเอชซีพี 2 เคร่ืองใหทํางานซ้ํากัน วิธีการตรวจคือตรวจวามี
แพกเก็ตมากกวาหน่ึงแพกเก็ตที่เปนโปรโตคอลยูดีพีพอรตตนทางเทากับ 67 สงไปยังไอพีปลายทาง
เดียวกัน (ยกเวนไอพีปลายทางมีคาเทากับ 255.255.255.255) โดยมีไอพีตนทางตางกันหรือไม ถา
ตรวจพบแสดงวามีการตั้งดีเอชซีพีเซิรฟเวอรในเครือขายน้ันมากกวา 1 เคร่ือง 
 
5. แนวทางการวางนโยบาย 
 

นโยบายของเครือขายที่ใชในการทดลองของวิทยานิพนธจะขอเสนอใหเปนนโยบายที่ควร
จะใชเปนอยางนอยในเครือขาย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1. ตรวจการเขามาในเครือขาย 
(Ingress Monitoring) เพ่ือตรวจแพกเก็ตที่มีสถานีตนทางอยูภายนอกเครือขายและมีสถานี
ปลายทางอยูภายในเครือขาย 2. ตรวจการออกไปนอกเครือขาย (Outgress Monitoring) เพ่ือตรวจ
แพกเก็ตที่มีสถานีตนทางอยูภายในเครือขายและมีสถานีปลายทางอยูภายนอกเครือขาย 3. ตรวจ
ภายในเครือขาย (Local Net Monitoring) เพ่ือตรวจแพกเก็ตที่มีสถานีตนทางและสถานีปลายทาง
อยูภายในเครือขาย การแบงนโยบายออกเปน 3 ประเภทนี้ทําใหผูดูแลระบบวิเคราะหผลการรายงาน
ไดงายขึ้น นโยบายที่นําเสนอเปนดังภาพที่ 16  
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Policy 

Ingress Monitoring Outgress Monitoring Local Net Monitoring 

Unauthorized servers 
- web 
- mail 
- ftp 
- ssh 
- telnet 
- dns 
- ldap 

Dispassed servers 
- ssh 
- telnet 
- dns 

Duplicate servers 
- dhcp 
 

Unauthorized services 
- echo 
- discard 
- chargen 
- biff 
- bootpc 
- bootps 
- dnsix 
- isakmp 
- mobile-ip 
- netbios-dgm 
- netbios-ns 
- netbios-ss 
- tftp 
- tacacs 
- snmp 
- snmptrap 
- sunrpc 
- syslog 
- talk 
- xdmcp 

Unauthorized services 
- echo 
- discard 
- chargen 
- biff 
- bootpc 
- bootps 
- dnsix 
- isakmp 
- mobile-ip 
- netbios-dgm 
- netbios-ns 
- netbios-ss 
- tftp 
- tacacs 
- snmp 
- snmptrap 
- sunrpc 
- syslog 
- talk 
- xdmcp 

Unauthorized server 
- web 
- mail 
- ftp 
- ssh 
- telnet 
- ldap 

Application Content 
Monitoring 

- mp3 file 
- virus 

Application Content 
Monitoring 

- block URL 
- keywords 
- mp3 file 
- virus 

Application Content 
Monitoring 

- keywords 
- mp3 file 
- virus 

 IP address 
- source address 

spoof 

IP address 
- private address 
- reserved address 

ภาพที่ 16  นโยบายที่ใชทดลอง 
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การตรวจการเขามาในเครือขายแบงประเภทการตรวจเปน 3 ประเภท คือ  
1.  ตรวจเซิรฟเวอรท่ีไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการ ใชตรวจเพ่ือหาเซิรฟเวอรที่ผูดูแล

ระบบไมอนุญาตใหเปดบริการภายในเครือขาย เพราะถาอนุญาตใหผูใชในเครือขายเปดบริการ
เหลาน้ีไดก็จะเกิดปญหาในการใชทรัพยากรในเครือขาย ประเภทของเซิรฟเวอรที่จะตรวจมีดังน้ีคือ 
เว็บ (web) เมลล (mail) เอฟทีพี (ftp) ซีเคียวเชลล (ssh) เทลเน็ต (telnet) ดีเอ็นเอส (dns) แอล
แดป (ldap)  

2.  ตรวจการขอใชบริการที่ไมอนุญาตใหเปดบริการ บริการเหลาน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของ
แตละเครือขาย สําหรับการทดลองนี้จะตรวจบริการ echo, discard, chargen, biff, bootpc, 
bootps, dnsix, isakmp, mobile-ip, netbios-dgm, netbios-ns, netbios-ss, tftp, tacacs, 
snmp, snmptrap, sunrpc, syslog, talk และ xdmcp  

3.  การตรวจขอมูลในช้ันแอพพลิเคชัน จะตรวจการดาวนโหลดเอ็มพีสามไฟลและไวรัส 
(Code red worm)  

 
การตรวจการออกไปนอกเครือขายแบงประเภทการตรวจเปน 4 ประเภท คือ 

1.  ตรวจไอพีแอดเดรส ตรวจเพื่อหาการปลอมไอพีแอดเดรสตนทาง โดยตรวจหาแพกเก็ต
ท่ีมีไอพีแอดเดรสตนทางและมีไอพีแอดเดรสปลายทางอยูนอกเครือขาย แตสงออกไปจากเครือขาย
แสดงวาแพกเก็ตน้ันปลอมไอพีแอดเดรส 

2.  ตรวจการออกไปใชเซิรฟเวอรภายนอกเครือขาย เซิรฟเวอรที่ไมอนุญาต ไดแก ดีเอ็นเอส 
ซีเคียวเชลล และเทลเน็ต เน่ืองจากผูใชในเครือขายหน่ึงไมควรไปใชบริการดีเอ็นเอส ซีเคียวเชลล 
และเทลเน็ตของเครือขายอ่ืน นอกจากนี้ผูใชไมควรเปดใหบริการดีเอ็นเอสเพื่อใชสรางโดเมน
สวนตัวในเครือขาย  

3.  ตรวจการขอใชบริการที่ไมอนุญาตใหใชบริการนอกเครือขาย  บริการเหลาน้ีขึ้นอยูกับ
นโยบายของแตละเครือขาย สําหรับการทดลองนี้จะตรวจบริการ echo, discard, chargen, biff, 
bootpc, bootps, dnsix, isakmp, mobile-ip, netbios-dgm, netbios-ns, netbios-ss, tftp, 
tacacs, snmp, snmptrap, sunrpc, syslog, talk และ xdmcp 

4.  การตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน จะ ตรวจการเปดดูยูอารแอลที่ตรงกับนโยบาย 
ตรวจการเปดเว็บที่มีคําตรงกับนโยบายที่ตั้งไว ตรวจการดาวนโหลดเอ็มพีสามไฟล ตรวจไวรัส 

 
การตรวจภายในเครือขายแบงประเภทการตรวจเปน 4 ประเภท คือ 

1.  ตรวจไอพีแอดเดรส การตรวจภายในเครือขายน้ีจะตรวจไอพีที่เปนไพรเวทแอดเดรส 
(private address) และแอดเดรสสงวน (reserved address)  
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2.  ตรวจเซิรฟเวอรที่ใหบริการซ้ํากัน การตรวจนี้จะตรวจเฉพาะดีเอชซีพีเซิรฟเวอรเทาน้ัน 

3.  ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการภายในเครือขาย เซิรฟเวอรที่ไมอนุญาต 
ไดแก เว็บ เมลล เอฟทีพี ซีเคียวเชลล เทลเน็ต และแอลแดป 

4.  การตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน จะตรวจการดาวนโหลดเอ็มพีสามไฟล ไวรัส และ
ตรวจขอความในเว็บที่อยูภายในเครือขาย 
 
6. การแสดงผลในโปรแกรม 
 
 เมื่อมอนิเตอริงไดรับการรายงานจากเครื่องเซนเซอรแลวจะตรวจไอพีของเครื่องเซนเซอรที่
สงมากอนวาตรงกับไอพีของเครื่องเซนเซอรท่ีผูดูแลระบบไดกําหนดไวหรือไม ถาหากไมตรงกันก็
จะสรางรายงานขึ้นมาและเก็บการรายงานนั้นในฐานขอมูล แตถาหากตรงก็จะนําขอมูลที่ไดรับน้ัน
เก็บในฐานขอมูล ในระบบตรวจนโยบายจะใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล (mySQL) เปนฐานขอมูล
เน่ืองจากโปรแกรมนี้สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมพีเอชพี (PHP) เพ่ือใชในการแสดงผลบนเว็บ
เพจไดดี สาเหตุที่เลือกการแสดงผลบนเว็บเพจก็คือ ผูดูแลระบบสามารถตรวจดูการรายงานของ
เคร่ืองมอนิเตอริงจากที่ใดก็ได 
 
 การรายงานผลจะแสดงบนเว็บซ่ึงแยกเปน 3 ตาราง ไดแก ตรวจการเขามาในเครือขาย 
ตรวจการออกจากเครือขาย และตรวจภายในเครือขาย ดังภาพที่ 17 สวนสีของตัวอักษรที่ปรากฏอยู
เหนือตารางจะมี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีดํา โดยสีแดงจะหมายถึงมีการรายงานที่ตองการ 
การแกไขเรงดวน สีเหลืองหมายถึงมีการรายงานที่เปนการเตือน และสีดําหมายถึงมีการรายงาน
แบบทั่วไป ในแตละตารางประกอบไปดวยฟลดตางๆ ดังน้ี คือ 
   

1.  นโยบาย (Policy) แสดงหมายเลขอางอิงไปยังนโยบายที่กําหนดไวในรูปแบบของ 
เอ็กเอ็มแอล 

2.  คําอธิบายนโยบาย (Policy Description) แสดงขอมูลการละเมิดนโยบาย 

3.  สถานีตนทาง (Source) แสดงไอพีแอดเดรสตนทาง 
4.  พอรต (Port) แสดงพอรตตนทาง 
5.  สถานีปลายทาง (Destination) แสดงไอพีแอดเดรสปลายทาง 
6.  พอรต (Port) แสดงพอรตปลายทาง 
7.  เวลา (Time) แสดงเวลาที่ตรวจพบการละเมิดนโยบาย 
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8.  เซนเซอร (Sensor) ไอพีแอดเดรสของเซนเซอรที่ตรวจพบ 

9.  ระดับการรายงาน (Report Level) ใชบอกความรุนแรงของการละเมิดนโยบายที่ 
ตรวจพบ มี 3 ระดับ คือ ธรรมดามีคาเปน “0” เตือนมีคาเปน “1” ตองการการแกไขมีคาเปน “2” 

10.  ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional) ใชบอกขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก ยูอารแอลที่ตรวจพบวา
ละเมิดนโยบาย ไอพีแอดเดรสของดีเอชซีพีเซิรฟเวอรท่ีซ้ํากัน 

ถาตองการดูรายละเอียดของแตละตารางใหคลิกบนลิงค “more” ที่อยูทางดานขวาบนของ
ตาราง สวนทางดานซายของเว็บจะเปนลิงคไปยัง หนาหลัก (Home) นโยบาย (Policy) และกราฟ 
(Graph) ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพที่ 17  หนาหลักของการรายงาน 
 
 สมมติวาผูดูแลระบบตองการเขาไปดูรายละเอียดของการตรวจการออกจากเครือขายให
คลิกบนลิงค “more” ทางดานขวาบนของตารางการตรวจการออกจากเครือขาย (Outgress 

Monitoring) เมื่อคลิกแลวจะปรากฏหนาเว็บเพจดังภาพที่ 18 สังเกตวามีชองสําหรับใหเลือกขอมูล 
2 ชอง ชองที่อยูทางซายมือจะใหเลือกวาตองการจะแสดงจํานวนการรายงานตอหน่ึงหนาเทาใด 
สามารถเลือกได 4 คา คือ 10 20 50 และ 100 ชองที่อยูตรงกลางใชเลือกวาตองการใหแสดงหนาที่
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เทาใด สําหรับปุมที่มีตัวอักษร “<” ใชดูหนากอนหนาปจจุบัน สวนปุมท่ีมีตัวอักษร “>” ใชดูหนา
ถัดไป ฟลดตางๆ ที่อยูในตารางยกเวนฟลด “Number” สามารถสั่งใหเรียงลําดับไดโดยคลิกบน
ลิงคของฟลดที่ตองการใหเรียงลําดับ 
 

 
 

ภาพที่ 18  รายละเอียดการตรวจการออกจากเครือขาย 
 

 ถาผูดูแลระบบตองการดูคําอธิบายของแตละนโยบายสามารถดูไดโดยคลิกลิงค “Policy” 
ท่ีอยูทางดานซายของเว็บ จากนั้นคลิกลิงค “Description” จะปรากฏหนาเว็บเพจดังภาพท่ี 19 แต
ถาตองการดูรายละเอียดของนโยบายในรูปแบบเอ็กเอ็มแอลใหคลิกบนลิงค “XML” จะปรากฏ
หนาเว็บเพจดังภาพท่ี 20 และถาตองการดูสรุปนโยบายที่มีการละเมิดมากที่สุดภายใน 1 วันใหคลิก
ลิงค “Graph” ท่ีอยูทางดานซายของเว็บ จะปรากฏหนาเว็บเพจดังภาพที่ 21 การสรางกราฟใช
โปรแกรมอารอารดีทูลเปนเคร่ืองมือในการสราง เน่ืองจากโปรแกรมนี้สามารถใสขอมูลหลายๆ  
ขอมูลลงไปในกราฟเดียวกันได และจะเก็บผลที่ไดแบบราวนโรบิน (Round Robin Database) 
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ภาพที่ 19  คําอธิบายของแตละนโยบาย 
 

 

 
ภาพที่ 20  รายละเอียดของนโยบายในรูปแบบเอ็กเอ็มแอล 
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ภาพที่ 21  กราฟแสดงนโยบายที่มีการละเมิดมากที่สุดใน 1 วัน 
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ผลและวิจารณ 
 
 งานวิจัยน้ีจะทดสอบการตรวจจับแพกเก็ตที่เคลื่อนที่จากภายนอกเขามาภายในเครือขาย 
เคลื่อนที่จากภายในออกไปภายนอกเครือขาย และเคลื่อนที่อยูภายในเครือขาย หากพบแพกเก็ตที่
ตรงกับนโยบายที่กําหนดไวจะรายงานไปยังผูดูแลระบบผานทางเว็บ และประเมินการใชแบนวิดท
ในการติดตอกันภายในระบบ  
 
 กอนการทดลองตองนํานโยบายเครือขายที่อยูในหัวขอแนวทางการวางนโยบายไปแปลง
ใหอยูในรูปแบบของเอ็กเอ็มแอล เพ่ือใหระบบสามารถนําไปใชได สําหรับการทดลองนี้จะใหผูดูแล
ระบบแปลงนโยบายเอง เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเนนในเรื่องของการตรวจการละเมิดนโยบายใน 
เครือขาย การทดลองจะแบงออกเปน 3 การทดลอง เน่ืองจากตองเปล่ียนไอพีแอดเดรสของเครื่องที่
ใชทดลอง โดยในแตละการทดลองจะใชนโยบายเหมือนกันทั้งหมด  
 
1.  การตรวจจับแพกเก็ตท่ีละเมิดนโยบาย 
 
 การทดสอบการตรวจจับแพกเก็ตจะแบงเปน 3 การทดลอง ไดแก ตรวจการเขามาใน 
เครือขาย ตรวจการออกจากเครือขาย และตรวจภายในเครือขาย  
 
 1.1  การทดลองที่ 1 ตรวจการเขามาในเครือขาย 
      
         การทดลองนี้ใชสวิตซที่สามารถสําเนาแพกเก็ตจากทุกๆ พอรตไปยังพอรตที่ตองการ
ไดและเครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง เคร่ืองแรกทําหนาที่เปนเซนเซอร เครื่องที่สองทําหนาที่เปนมอ
นิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอร เคร่ืองที่สามเปนไคลเอ็นตและเครื่องที่ส่ีเปนเซิรฟเวอร เคร่ือง
เซนเซอรจะมีการดเครือขาย 2 ใบ การดแรกเชื่อมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 มีไอพี
แอดเดรส 158.108.35.221 สวนการดที่สองเช่ือมกับเครือขายที่ใชทดลองโดยตอกับสวิตซ การด
ของเคร่ืองเซนเซอรใบที่สองน้ีไมจําเปนตองใสไอพีแอดเดรสเนื่องจากใชจับแพกเก็ตอยางเดียว 
เครื่องมอนิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอรเช่ือมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 ดวยไอพีแอดเดรส 
158.108.35.234 เครื่องไคลเอ็นและเครื่องเซิรฟเวอรน้ีจะใชรับและสงขอมูลโดยมีไอพีแอดเดรสเปน 
158.108.2.1 และ 207.0.0.1 ตามลําดับ ระบบที่ใชทดลองจะเปนดังภาพที่ 22 การทดลองนี้จะแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการ 2. ตรวจการขอใช
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บริการที่ไมอนุญาตใหเปดบริการ 3. ตรวจขอมูลในช้ันแอพพลิเคชัน สาเหตุท่ีแบงเปน 3 ขั้นตอน
เน่ืองจากวิธีการทดลองตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22  ระบบที่ใชในการทดลองที่ 1 
 
         1.1.1  ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการ  วิธีการทดลองคือ ใช
โปรแกรมเน็ทแคทที่มีในระบบปฏิบัติการลินุกซในเครื่องเซิรฟเวอร เปดทีซีพีพอรต 80, 25, 21, 22, 
23, 53 และ 389 ดวยคําส่ังในภาพที่ 23 เพ่ือรอรับการเชื่อมตอ จากน้ันใชโปรแกรมเอ็นแม็ปใน
เคร่ืองไคลเอ็นตเชื่อมตอไปที่พอรตเหลาน้ีดวยคําสั่งในภาพที่ 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23  คําส่ังเปดพอรตทีซีพีในเครื่องเซนเซอรสําหรับการทดลองที่ 1 
 
 
 
 

$ nc –l –p 80 & 
$ nc –l –p 25 & 
$ nc –l –p 21 & 
$ nc –l –p 22 & 
$ nc –l –p 23 & 
$ nc –l –p 53 & 
$ nc –l –p 389 & 

158.108.35.192/26

158.108.35.221 158.108.35.234 

158.108.2.1 207.0.0.1 

Sensor Monitoring and 
Policy Server 

Client Server 
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ภาพที่ 24  คําส่ังเช่ือมตอพอรตทีซีพีไปยังเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับการทดลองที่ 1 
 
        1.1.2  ตรวจการขอใชบริการที่ไมอนุญาตใหเปดบริการ วิธีการทดลองคือ ใชโปรแกรม
เอ็นแม็ปในเคร่ืองไคลเอ็นตเชื่อมตอไปที่พอรต 7, 9, 19, 512, 68, 67, 90, 500, 434, 138, 137, 139, 
69, 65, 161, 162, 111, 514, 517 และ 177 ของเครื่องเซิรฟเวอรดวยคําส่ังในภาพที่ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25  คําส่ังเช่ือมตอพอรตยูดีพีไปยังเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับการทดลองที่ 1 
 

$ nmap –sT –p 80 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 25 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 21 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 22 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 23 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 53 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sT –p 389 –e eth1 158.108.2.1 & 

$ nmap –sU –p 7 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 9 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 19 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 512 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 68 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 67 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 90 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 500 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 434 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 138 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 137 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 139 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 69 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 65 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 161 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 162 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 111 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 514 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 517 –e eth1 158.108.2.1 & 
$ nmap –sU –p 177 –e eth1 158.108.2.1 & 
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        1.1.3  ตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน วิธีการทดลองสําหรับการตรวจเอ็มพีสามไฟล
น้ันจะเอาไฟลเอ็มพีสามที่ช่ือ “tk.bin” ไปใสไวในไดเรกทอรี่ “/var/www/html/musicstation” 

ในเครื่องเซนเซอร จากนั้นใชคําส่ัง “$ wget http://158.108.2.1/musicstation/tk.bin” จากเครื่อง
มอนิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอรเพ่ือดาวนโหลดไฟลเอ็มพีสาม สําหรับการตรวจไวรัสน้ันจะใช
โปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตที่เปนไวรัสโดยกรองเอาเฉพาะไอพีแอดเดรสที่สงไวรัสมา วิธีการ
หาไอพีแอดเดรสของเครื่องปลอยไวรัสคือดูในไฟล “access_log” ในไดเรกทอรี ่
“/var/log/httpd” วามีไอพีแอดเดรสใดที่สงไวรัสเขามาซึ่งดูไดจากรูปแบบของไวรัส เมื่อไดขอมูล
แลวใหแกไอพีแอดเดรสตนทางเปน 207.0.0.1 และแกไอพีแอดเดรสปลายทางเปน 158.108.2.1 
จากนั้นนําไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต ใชคําส่ัง “tcpreplay –i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บ
ไวใน “file” ออกไปในเครือขาย การรายงานผลการทดลองที่ 1 แสดงได ดังภาพที่ 26 
 
 

 
 

ภาพที่ 26  ตัวอยางแสดงผลการตรวจการเขามาในเครือขาย 10 อันดับแรก 
 
 1.2  การทดลองที่ 2 ตรวจการออกจากเครือขาย 
      
         การทดลองนี้ใชสวิตซที่สามารถสําเนาแพกเก็ตจากทุกๆ พอรตไปยังพอรตที่ตองการ
ไดและเครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง เคร่ืองแรกทําหนาที่เปนเซนเซอร เครื่องที่สองทําหนาที่เปนมอ
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นิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอร เคร่ืองที่สามเปนไคลเอ็นตและเครื่องที่ส่ีเปนเซิรฟเวอร เคร่ือง
เซนเซอรจะมีการดเครือขาย 2 ใบ การดแรกเชื่อมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 มีไอพี
แอดเดรส 158.108.35.221 สวนการดที่สองเช่ือมกับเครือขายที่ใชทดลองโดยตอกับสวิตซ การด
ของเคร่ืองเซนเซอรใบที่สองน้ีไมจําเปนตองใสไอพีแอดเดรสเนื่องจากใชจับแพกเก็ตอยางเดียว 
เครื่องมอนิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอรเช่ือมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 ดวยไอพีแอดเดรส 
158.108.35.234 เครื่องไคลเอ็นและเครื่องเซิรฟเวอรน้ีจะใชรับและสงขอมูลโดยมีไอพีแอดเดรสเปน 
138.56.40.2 และ 158.108.33.2 ตามลําดับ ระบบที่ใชทดลองจะเปนดังภาพที่ 27 การทดลองนี้จะ
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหใชบริการนอกเครือขาย 2. 
ตรวจการขอใชบริการที่ไมอนุญาตใหใชบริการนอกเครือขาย 3. ตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน 4. 
ตรวจไอพีแอดเดรส สาเหตุท่ีแบงเปน 4 ขั้นตอนเนื่องจากวิธีการทดลองตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27  ระบบที่ใชในการทดลองที่ 2 
 
         1.2.1  ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหใชบริการนอกเครือขาย วิธีการทดลองคือ 
ใชโปรแกรมเน็ทแคทที่มีในระบบปฏิบัติการลินุกซในเครื่องเซิรฟเวอร เปดทีซีพีพอรต 22, 23, 53  
ดวยคําสั่งในภาพที่ 28 เพ่ือรอรับการเชื่อมตอ จากนั้นใชโปรแกรมเอ็นแม็ปในไคลเอ็นตเช่ือมตอไป
ท่ีพอรตเหลาน้ีดวยคําส่ังในภาพที่ 29 
 
 
 
 
 

158.108.35.192/26

158.108.35.221 158.108.35.234 

138.56.40.2 158.108.33.2 

Sensor Monitoring and 
Policy Server 

Client Server 
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ภาพที่ 28  คําส่ังเปดพอรตทีซีพีในเครื่องเซนเซอรสําหรับการทดลองที่ 2 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29  คําส่ังเช่ือมตอพอรตทีซีพีไปยังเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับการทดลองที่ 2 
 

1.2.2  ตรวจการขอใชบริการที่ไมอนุญาตใหใชบริการนอกเครือขาย วิธีการทดลองคือ 
ใชโปรแกรมเอ็นแม็ปในเครื่องไคลเอ็นตเชื่อมตอไปที่พอรต 7, 9, 19, 512, 68, 67, 90, 500, 434, 
138, 137, 139, 69, 65, 161, 162, 111, 514, 517 และ 177 ของเครื่องเซิรฟเวอรดวยคําส่ังใน 

ภาพที่ 30 
 

1.2.3  ตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน วิธีการทดลองจะแยกเปน 4 หัวขอดังน้ี 

ก.  การตรวจชื่อยูอารแอลที่หามเปด ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตของ
เครื่องที่ตองการเก็บขอมูล เปดเว็บที่มียูอารแอลตรงกับนโยบายที่ตรวจอยู ในการทดลองนี้ใชเว็บ 
“www.yahoo.com/games/” นําขอมูลที่ไดไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต ใชคําสั่ง “tcpreplay –i 

eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บไวใน “file” ออกไปยังเครือขาย 

ข.  การตรวจหาคาํในเว็บเพจ ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตของเครื่องที่ตองการเก็บขอมูล เปด
เว็บที่มีคาํที่ตองการตรวจอยู ในการทดลองนี้ใชเว็บ 
“http://www.bustyasians.net/post/post219a.html” นําขอมูลที่ไดไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต 
ใชคําสั่ง “tcpreplay –i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บไวใน “file” ออกไปยังเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ nc –l –p 22 & 
$ nc –l –p 23 & 
$ nc –l –p 53 & 

$ nmap –sT –p 22 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sT –p 23 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sT –p 53 –e eth1 138.56.40.2 & 
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ภาพที่ 30  คําส่ังเช่ือมตอพอรตยูดีพีไปยังเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับการทดลองที่ 2 
 

                    ค.  การตรวจเอ็มพีสามไฟล จะเอาไฟลเอ็มพีสามที่ชื่อ “tk.bin” ไปใสไวใน
ไดเรกทอรี่ “/var/www/html/musicstation” ในเครื่องเซิรฟเวอร จากนั้นใชคําส่ัง “$ wget 

http://138.56.40.2/musicstation/tk.bin” จากเครื่องไคลเอ็นตเพ่ือดาวนโหลดไฟลเอ็มพีสาม 

    ง.  การตรวจไวรัส ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตที่เปนไวรัสโดยกรองเอา
เฉพาะไอพีแอดเดรสที่สงไวรัสมา วิธีการหาไอพีแอดเดรสของเครื่องปลอยไวรัสคือดูในไฟล 
“access_log” ในไดเรกทอรี่ “/var/log/httpd” วามีไอพีแอดเดรสใดที่สงไวรัสเขามาซึ่งดูได
จากรูปแบบของไวรัส เม่ือไดขอมูลแลวใหแกไอพีแอดเดรสตนทางเปน 158.108.33.2 และแกไอพี
แอดเดรสปลายทางเปน 138.56.40.2 จากนั้นนําไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต ใชคําส่ัง “tcpreplay –

i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บไวใน “file” ออกไปยังเครือขาย 
 
        1.2.4  การตรวจไอพีแอดเดรส การตรวจไอพีแอดเดรสนี้จะตรวจการปลอมไอพีสถานี
ตนทาง วิธีการเตรียมขอมูลคือ ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตของเครื่องที่ตองการเก็บขอมูล 
จากนั้นเปลี่ยนสถานีตนทางเปน 138.56.4.2 และเปล่ียนสถานีปลายทางเปน 165.3.22.4  จากน้ัน

$ nmap –sU –p 7 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 9 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 19 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 512 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 68 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 67 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 90 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 500 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 434 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 138 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 137 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 139 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 69 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 65 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 161 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 162 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 111 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 514 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 517 –e eth1 138.56.40.2 & 
$ nmap –sU –p 177 –e eth1 138.56.40.2 & 
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นําไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต ใชคําส่ัง “tcpreplay –i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลท่ีเก็บไวใน 
“file” ออกไปยังเครือขาย การรายงานผลการทดลองที่ 2 แสดงได ดังภาพท่ี 31 
 
 

 
 

ภาพที่ 31  ตัวอยางแสดงผลการตรวจการออกจากเครือขาย 10 อันดับแรก 
 

1.3  การทดลองที่ 3 ตรวจภายในในเครือขาย 
      
         การทดลองนี้ใชสวิตซที่สามารถสําเนาแพกเก็ตจากทุกๆ พอรตไปยังพอรตที่ตองการ
ไดและเครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง เคร่ืองแรกทําหนาที่เปนเซนเซอร เครื่องที่สองทําหนาที่เปนมอ
นิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอร เคร่ืองที่สามเปนไคลเอ็นตและเครื่องที่ส่ีเปนเซิรฟเวอร เคร่ือง
เซนเซอรจะมีการดเครือขาย 2 ใบ การดแรกเชื่อมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 มีไอพี
แอดเดรส 158.108.35.221 สวนการดที่สองเช่ือมกับเครือขายที่ใชทดลองโดยตอกับสวิตซ การด
ของเคร่ืองเซนเซอรใบที่สองน้ีไมจําเปนตองใสไอพีแอดเดรสเนื่องจากใชจับแพกเก็ตอยางเดียว 
เครื่องมอนิเตอริงและโพลีซีเซิรฟเวอรเช่ือมตอกับเครือขาย 158.108.35.192/26 ดวยไอพีแอดเดรส 
158.108.35.234 เครื่องไคลเอ็นและเครื่องเซิรฟเวอรน้ีจะใชรับและสงขอมูลโดยมีไอพีแอดเดรสเปน 
158.108.34.3 และ 158.108.37.5 ตามลําดับ ระบบที่ใชทดลองจะเปนดังภาพที่ 32 การทดลองนี้จะ
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการ 2. ตรวจขอมูลใน
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ช้ันแอพพลิเคชัน 3. ตรวจไอพีแอดเดรส 4. เซิรฟเวอรที่เปดใหบริการซ้ํา สาเหตุที่แบงเปน 4 
ข้ันตอนเน่ืองจากวิธีการทดลองตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32  ระบบที่ใชในการทดลองที่ 3 
 
         1.3.1  ตรวจเซิรฟเวอรที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดบริการ  วิธีการทดลองคือ ใช
โปรแกรมเน็ทแคทที่มีในระบบปฏิบัติการลินุกซในเครื่องเซิรฟเวอร เปดทีซีพีพอรต 80, 25, 21, 22, 
23 และ 389 ดวยคําส่ังในภาพที่ 33 เพ่ือรอรับการเชื่อมตอ จากน้ันใชโปรแกรมเอ็นแม็ปในเครื่อง
ไคลเอ็นตเช่ือมตอไปที่พอรตเหลาน้ีดวยคําส่ังในภาพที่ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33  คําส่ังเปดพอรตทีซีพีในเครื่องเซนเซอรสําหรับการทดลองที่ 3 

$ nc –l –p 80 & 
$ nc –l –p 25 & 
$ nc –l –p 21 & 
$ nc –l –p 22 & 
$ nc –l –p 23 & 
$ nc –l –p 389 & 

158.108.35.192/26

158.108.35.221 158.108.35.234 

158.108.34.3 158.108.37.5 

Sensor Monitoring and 
Policy Server 

Client Server 
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ภาพที่ 34  คําส่ังเช่ือมตอพอรตทีซีพีไปยังเครื่องเซิรฟเวอรสําหรับการทดลองที่ 3 
       1.3.2  ตรวจขอมูลในชั้นแอพพลิเคชัน วิธีการทดลองจะแยกเปน 3 หัวขอดังน้ี 

  ก.  การตรวจหาคําในเว็บเพจ ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตของเครื่องที่
ต อ ง ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล  เ ป ด เ ว็ บ ที่ มี คํ า ที่ ต อ ง ก า ร ต ร ว จ อ ยู  ใ น ก า ร ท ด ล อ ง นี้ ใ ช เ ว็ บ 
“http://www.bustyasians.net/post/post219a.html” เมื่อไดขอมูลแลวใหแกไอพีแอดเดรสตน
ทางเปน 158.108.37.5 และแกไอพีแอดเดรสปลายทางเปน 158.108.34.5 จากน้ันนําขอมูลที่ไดไป
เก็บไวในเครื่องไคลเอ็จต ใชคําส่ัง “tcpreplay –i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บไวใน “file” 

ออกไปยังเครือขาย 

  ข.  การตรวจเอ็มพีสามไฟล จะเอาไฟลเอ็มพีสามที่ช่ือ “tk.bin” ไปใสไวในได
เรกทอร่ี “/var/www/html/musicstation” ในเครื่องเซิรฟเวอร จากนั้นใชคําส่ัง “$ wget 

http://158.108.34.3/musicstation/tk.bin” จากเครื่องไคลเอ็นตเพ่ือดาวนโหลดไฟลเอ็มพีสาม  
   ค.  การตรวจไวรัส ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตที่เปนไวรัสโดยกรองเอา

เฉพาะไอพีแอดเดรสที่สงไวรัสมา วิธีการหาไอพีแอดเดรสของเครื่องปลอยไวรัสคือดูในไฟล 
“access_log” ในไดเรกทอรี่ “/var/log/httpd” วามีไอพีแอดเดรสใดที่สงไวรัสเขามาซึ่งดูได
จากรูปแบบของไวรัส เม่ือไดขอมูลแลวใหแกไอพีแอดเดรสตนทางเปน 158.108.37.5 และแกไอพี
แอดเดรสปลายทางเปน 158.108.34.3 จากนั้นนําไปเก็บไวในเครื่องไคลเอ็นต ใชคําส่ัง “tcpreplay 

–i eth1 –l 1 file” เพ่ือสงขอมูลที่เก็บไวใน “file” ออกไปยังเครือขาย 
 
       1.3.3  ตรวจไอพีแอดเดรส จะตรวจไอพีแอดเดรสที่เปนไพรเวทแอดเดรสโดยตองแก
ไอพีแอดเดรสของเครื่องไคลเอ็นตจาก 158.108.37.5 เปน 10.0.0.1 ใชคําส่ัง “$ nmap –sU –p 2 –

e eth1 158.108.34.3 &” เพ่ือสรางแพกเก็ต และตรวจไอพีแอดเดรสที่เปนแอดเดรสสงวนโดย
ตองแกไอพีแอดเดรสของเครื่องไคลเอ็นตจาก 158.108.37.5 เปน 1.0.0.1 ใชคําส่ัง “$ nmap –sU –

p 2 –e eth1 158.108.34.3 &” เพ่ือสรางแพกเก็ต 
 

$ nmap –sT –p 80 –e eth1 158.108.34.3 & 
$ nmap –sT –p 25 –e eth1 158.108.34.3 & 
$ nmap –sT –p 21 –e eth1 158.108.34.3 & 
$ nmap –sT –p 22 –e eth1 158.108.34.3 & 
$ nmap –sT –p 23 –e eth1 158.108.34.3 & 
$ nmap –sT –p 389 –e eth1 158.108.34.3 & 
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       1.3.4  เซิรฟเวอรที่เปดใหบริการซ้ํา การตรวจนี้จะตรวจดีเอชซีพีเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ
ซํ้ากันภายในเครือขาย สําหรับระบบที่ใชทดสอบน้ีไมสามารถทดลองได ดังน้ันจึงตองเพ่ิมเครื่อง
คอมพิวเตอรไปในระบบอีกหน่ึงเครื่องเพ่ือใหบริการดีเอชซีพีโดยต้ังใหไอพีแอดเดรสเปน 
158.108.34.5 และเพ่ิมฮับอีก 1 ฮับ จากนั้นตั้งใหเครื่องเซิรฟเวอรเปนดีเอชซีพีเซิรฟเวอรอีกหน่ึง
เคร่ืองดวย สําหรับเครื่องไคลเอ็นตใหตั้งเปนแบบรับไอพีอัตโนมัติ ดังภาพที่ 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35  ระบบที่ใชตรวจดีเอชซีพีเซิรฟเวอรซํ้า 
 

การรายงานผลการทดลองที่ 3 แสดงได ดังภาพที่ 36  
 

158.108.35.192/26

158.108.35.221 158.108.35.234 

158.108.34.3 158.108.34.5

Sensor Monitoring and 
Policy Server 

Client 

Automatic 
IP address 

DHCP
Server

DHCP
Server
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ภาพที่ 36  ตัวอยางแสดงผลการตรวจภายในเครือขาย 10 อันดับแรก 
 
2. ประเมินการใชแบนวิดทของระบบตรวจนโยบาย 
 

การทดสอบนี้ใชโปรแกรมทีซีพีดัมพจับแพกเก็ตที่ใชรับสงขอมูลระหวางกัน ไดแก การสง
นโยบาย การสงรายงาน และการสงเพ่ือบอกวาเซนเซอรยังทํางานอยู การสงนโยบายนั้นใชนโยบาย
เดียวกับการตรวจนโยบายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเซนเซอรเร่ิมทํางานและมีการเปล่ียนนโยบาย จากการ
ทดลองพบวาใชแบนวิดทตอการสง 1 คร้ัง 159055 ไบต การสงรายงานเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบ
การละเมิดนโยบาย  โดยใชแบนวิดทสําหรับการเชื่อมตอเพ่ือสงขอมูล 478 ไบต และแบนวิดทของ
ขอมูลที่ตองการสงซ่ึงจะไมเทากันข้ึนอยูกับชนิดของการรายงาน และการสงเพ่ือบอกวาเซนเซอรยัง
ทํางานอยูจะเกิดทุกๆ 5 นาที โดยใชแบนวิดท 1164 ไบต ดังน้ันสามารถคํานวณหาแบนวิดทที่ใชได
โดยนํา 478 ไปรวมกับคาเฉลี่ยของขอมูลการรายงานที่สงคูณดวยความถี่ที่เกิดขึ้นใน 1 วินาที 
หลังจากนั้นนําไปรวมกับแบนวิดทของการสงวายังทํางานอยูทุกๆ 5 นาทีคูณดวยจํานวนเซนเซอร
ในระบบ จะไดคาเปนหนวยบิตตอวินาที ดังสมการที่ 1 
 

Bandwidth = 8*(∑
=

+
n

i 0
sec)per  policy[i] offrequency *policy[i]) of data((478       

                     +(1164*number of sensor)/300)                                             …(1)                         
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การทดสอบนี้ใชระบบตรวจนโยบายกับเครือขายสวนหน่ึงของคณะวิศวกรรมศาสตรเปน

เวลา 1 ช่ัวโมง ระหวางเวลา 13.00 – 14.00 ดวยเซนเซอร 1 เครื่อง พบวามีการรายงานเปนดังตาราง
ท่ี 1 โดยเรียงจากมากไปนอย 
 

ตารางที่ 1  จํานวนเหตุการณที่ตรวจพบของนโยบายตางๆ ใน 1 ช่ัวโมง 
 

หมายเลขนโยบาย จํานวนเหตุการณท่ีตรวจพบใน 1 ช่ัวโมง 
604 3045 
104 783 
324 204 
334 152 
601 44 
328 32 
303 23 
606 17 
118 16 
106 11 

 
 ขอมูลการรายงานของแตละนโยบายจะไมเทากันขึ้นอยูกับคาของคําอธิบาย ไอพีแอดเดรส
ตนทาง พอรตตนทาง ไอพีแอดเดรสปลายทาง พอรตปลายทาง และขอมูลเพ่ิมเติม ดังน้ันสมมติวา
ใหแตละนโยบายที่อยูในตารางที่ 1 สงขอมูลไดมากที่สุดของแตละนโยบายจะไดขอมูลการรายงาน
มากที่สุดตอนโยบายดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  ขอมูลของการรายงานที่มากที่สุดตอ 1 นโยบาย ของแตละนโยบาย 
 

หมายเลขนโยบาย ขอมูลท่ีมากท่ีสุดของแตละนโยบาย (ไบต) 
604 1068 
104 1068 
324 1075 
334 1065 
601 1061 
328 1072 
303 1338 
606 1069 
118 1075 
106 1069 
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 เมื่อนําคาที่ไดจากตารางที่ 1 และ 2 ไปแทนในสมการที่ 1 จะไดตัวเลขการใชแบนวิดท 
เทากับ 14.913 กิโลบิตตอวินาที  
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สรุป 
 

ระบบตรวจนโยบายของเครือขายสรางข้ึนมาเพื่อตรวจวานโยบายความปลอดภัยของ
เครือขายที่ผูดูแลระบบกําหนดไวน้ันสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม และมี
การละเมิดนโยบายความปลอดภัยที่กําหนดไวหรือไม วิทยานิพนธน้ีเปนระบบแบบกระจายซึ่ง
ประกอบไวดวย 3 สวนหลัก คือ เซนเซอร, โพลีซีเซิรฟเวอร และมอนิเตอริง   

 
เซนเซอรทําหนาที่ตรวจนโยบายในเครือขายที่ตนเองตั้งอยู ซ่ึงการติดต้ังเซนเซอรน้ีจะติด

ต้ังอยูในเครือขายที่ตองการตรวจสอบนโยบาย โพลีซีเซิรฟเวอรทําหนาที่เก็บนโยบาย และมอนิ 
เตอริงทําหนาที่แสดงผลหากมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น ผูดูแลระบบสามารถกําหนดนโยบายตาม
วิธีการกําหนดนโยบายในระบบได (ในหัวขอ การกําหนดนโยบายของระบบ) ผลที่ไดจากงานวิจัย
จะแสดงเปนตารางและกราฟในรูปแบบของเว็บเพจเพื่อใหผูดูแลระบบนําไปวิเคราะหเพ่ือใช
แกปญหาที่เกิดจากการละเมิดนโยบายตางๆ ตอไป 

 
วิทยานิพนธฉบับน้ีนําเสนอแนวคิดและการพัฒนาระบบตรวจนโยบายซึ่งสรุปเปนหัวขอ

หลักไดดังตอไปน้ี  
1.  นําเสนอแบบจําลองระบบตรวจนโยบายการใชเครือขายแบบกระจาย ซึ่งสามารถ

นําไปใชในเครือขายขนาดใหญได 
2.  การประยุกตใชเว็บเซอรวิสเพ่ือส่ือสารระหวางโพลีซีเซิรฟเวอรและเซนเซอร ให

สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบอ่ืนๆ ที่ใชหลักการเว็บเซอรวิสได 
3.  นําเสนอภาษานโยบายที่สามารถเขียนอธิบายในรูปเอ็กเอ็มแอล 
4.  นําเสนอตนแบบนโยบายเครือขายที่เครือขายทั่วไปสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ

ตรวจสอบได  
 
 แผนงานในอนาคตที่สามารถทําเพ่ิมเติมได คือ การทําอินเทอรเฟสติดตอกับผูใชงานเพื่อ
กําหนดนโยบาย โดยใหผูใชสามารถเลือกนโยบายที่ตองการได จากนั้นจึงแปลงนโยบายที่เลือกให
อยูในรูปแบบเอ็กเอ็มแอล และพัฒนาระบบใหสามารถเพ่ิมโปรโตคอลอื่นๆ เขาไปเพ่ือใชตรวจ
นโยบายได 
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