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บทที่ 1
บทนํา
การใสขอ มูลของโฮสตในแฟมขอมูลดีเอ็นเอสนัน้ ในปจจุบนั ตองใชโปรแกรมเมอรในการใสขอ
มูล ดังนัน้ จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการใสขอ มูลได (ลักษณะของความผิดพลาดจะกลาวในหัวขอ 3.4
ลักษณะของความผิดพลาดและวิธีตรวจสอบ ซีง่ เปนขอบเขตของโครงงานดวย) ถาเราใชโปรแกรมเมอรมา
หาความผิดพลาดเหลานีด้ ว ยตนเองนัน้ จะทําไดยาก
เพราะแฟมขอมูลดีเอ็นเอสของบางโซนอาจมีขอ มูล
ขนาดใหญมาก ดังนัน้ โครงงานนีจ้ งึ พัฒนาซอฟแวรมาเพือ่ หาขอผิดพลาดตางๆ เหลานี้ โดยซอฟแวรจะขอ
ถายโอนโซนจากโซนทีต่ อ งการวิเคราะหมาวิเคราะหวา มีขอ ผิดพลาดตามทีไ่ ดระบุวา เปนขอผิดพลาดหรือไม
ถามีกจ็ ะแสดงผลใหแกผใู ชซอฟแวรทราบ แตถา โซนทีเ่ ราตองการวิเคราะหไมอนุญาตใหเราขอถายโอน
โซนเราก็ไมสามารถตรวจขอผิดพลาดได

1.1 ปญหาในการติดตั้งระบบ DNS
ปญหาเหลานีเ้ ปนปญหาทัว่ ๆ ไปทีเ่ กิดขึน้ บอยครัง้ ในการติดตัง้ ระบบ DNS เราเรียกปญหาเหลานีว้ า
“Unlucky Thirteen” [2]
1.1.1 ลืมเพิ่มซีเรียลนัมเบอร
หัวใจหลักของปญหานีก้ ค็ อื สเลฟเนมเซอรฟเวอรจะไมนาํ ไฟล db ทีผ่ ใู ชแกไขในไพรมารีม่ าเก็บไว
แทนไฟล db เกาของมันทีเ่ ปนไฟล db ของไพรมารีก่ อ นทีจ่ ะแกไข เพราะสเลฟเนมเซอรฟเวอรคดิ วาขอมูล
ของโซนไมไดเปลีย่ นแปลงเนือ่ งมาจากซีเรียลนัมเบอรยงั คงมีคา เทาเดิม
1.1.2 ลืมสงสัญญาณใหไพรมารีม่ าสเตอรเซอรฟเวอร
มีบางครัง้ ทีผ่ ใู ชอาจลืมสงสัญญาณไปบอกกับไพรมารีม่ าสเตอรเนมเซอรฟเวอร หลังจากทีผ่ ใู ชได
แกไขไฟล conf หรือไฟล db เนมเซอรฟเวอรจะไมรวู า มีการแกไขไฟลเหลานี้ เพราะมันจะไมตรวจ
timestamp ของไฟลดว ยตัวมันเองและมันจะไมสงั เกตวาไฟลเหลานีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงหรือไม การเปลีย่ น
แปลงทีผ่ ใู ชทาํ ไปจะไมมผี ลกับขอมูลในเนมเซอรฟเวอร คือ โซนใหมไมถกู โหลดขึน้ ไปแทนขอมูลเกา
1.1.3 สเลฟเซอรฟเวอรไมสามารถโหลดขอมูลของโซนได
ปญหานีม้ อี ยู 3 สาเหตหลัก คือ 1. สูญเสียการติดตอกับมาสเตอรเนมเซอรฟเวอรเนือ่ งจากเครือขาย
ไมทาํ งาน (network failure) 2. ไอพีแอดเดรสของมาสเตอรเซอรฟเวอรในไฟล conf ไมถกู ตอง 3. การเขียน
syntax ผิดในไฟลขอ มูลของโซนบนมาสเตอรเซอรฟเวอร
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1.1.4 เพิม่ ชือ่ ในไฟลฐานขอมูล แตลมื เพิม่ เรคอรด PTR
เนือ่ งจากการเปลีย่ นจากชือ่ โฮสตไปเปนไอพีแอดเดรสนัน้ มีความสัมพันธกบั การเปลีย่ นจากไอพี
แอดเดรสเปนชือ่ โฮสต ดังนัน้ เมือ่ ผูใ ชเพิม่ เรคอรด A เขาไปในไฟลฐานขอมูลโฮสตแลวผูใ ชกจ็ าํ เปนตองเพิม่
เรคอรด PTR สําหรับโฮสตทเ่ี พิม่ เขาไปใหมในไฟลฐานขอมูลผกผันดวย
1.1.5 เขียน Syntax ผิดในไฟล Conf หรือ ไฟลฐานขอมูล
การเขียน syntax ผิดในไฟล conf และในไฟลฐานขอมูลโซนนัน้ เปนธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ได แตจะเกิด
ขึน้ มากหรือนอยนัน้ ขึน้ อยูก บั ประสบการณของผูเ ขียน ขอผิดพลาดในไฟล conf นัน้ จะเปนเหตุใหเนม
เซอรฟเวอรไมสามารถโหลดโซนตางๆ ได
1.1.6 ไมไดเติมจุดทีอ่ ยูใ นตอนทายของชือ่ โฮสตในไฟลฐานขอมูล DNS
มันเกิดขึน้ ไดงา ยมากทีจ่ ะลืมเติมจุดในตอนทายของชือ่ โฮสตในขณะทีเ่ ราแกไขไฟล db เพราะถา
เราไมเติมจุดในตอนทายของชือ่ โฮสต named จะตอทา ยชือ่ โฮสตดว ยชือ่ ของโดเมน ทําใหชอ่ื โฮสตทต่ี ง้ั ไวผดิ
พลาดไปและจะไมสามารถอางถึงชือ่ โฮสตนน้ั ได

1.1.7 ขอมูลแคชหาย
ถาผูใ ชลมื ติดตัง้ ไฟลแคชบนโฮสตของผูใ ชหรือถาผูใ ชไปลบมันโดยบังเอิญ เนมเซอรฟเวอรของผู
ใชจะไมสามารถหาชือ่ ทีอ่ ยูน อกเหนือจากขอมูลทีม่ นั มีอาํ นาจหนาทีไ่ ด
1.1.8 สูญเสียการเชือ่ มตอกับระบบเครือขาย
ไมสามารถติดตอกับเนมเซอรฟเวอรทอ่ี ยูใ นโดเมนอืน่ ได
1.1.9 โดเมนยอยหายไป
InterNIC สามารถทํากระบวนการตางๆ ทีผ่ ใู ชรอ งขอไปนัน้ ไดเร็วทีส่ ดุ นัก้ ต็ อ งใชเวลา 1 หรือ 2 วัน
เพือ่ ทําใหโดเมนทีไ่ ดรบั การมอบอํานาจของผูใ ชปรากฏในรูทเนมเซอรฟเวอร แตถา InterNIC ไมจดั การให
กับโดเมนของผูใ ชนน้ั ผูใ ชกต็ อ งรอตอไป ถาขอมูลการมอบอํานาจของผูใ ชยงั ไมปรากฏในเนมเซอรฟเวอร
ซึง่ เปนโดเมนแมของผูใ ช ผูใ ชกส็ ามารถทําไดแตเพียงมองดูขอ มูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตเนมสเปซได แตจะ
ไมมใี ครบนอินเทอรเน็ตซึง่ อยูน อกโดเมนของผูใ ชสามารถมาดูขอ มูลของผูใ ชได
1.1.10 โดเมนยอยไมถกู ตอง
โดเมนยอยไมถกู ตองนัน้ ก็เปนปญหาทีพ่ บไดบอ ยในอินเทอรเน็ต เมือ่ เราตองการแกไขการมอบ
อํานาจตางๆ นัน้ เราจําเปนตองบอกโดยใชคน โดยแจงใหผดู แู ลระบบทีเ่ ปนโซนแมของผูใ ชทราบวาเราได
แกไขอะไรบางในการติดตัง้ เนมเซอรฟเวอร เชน การเพิม่ เนมเซอรฟเวอรในโซน การเปลีย่ นไอพีแอดเดรส
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ฯลฯ เพือ่ ใหผดู แู ลระบบของโซนแมของผูใ ชแกไขขอมูลทีอ่ ยูใ นการดูแลของเขาใหตรงกับขอมูลทีผ่ ใู ชได
แกไขไปแลว
หากวาผูใ ชเปลีย่ นชือ่ เนมเซอรฟเวอรของผูใ ชโดยไมบอกโดเมนแมของผูใ ช เวลามีคน
ตองการดูขอ มูลในโซนของผูใ ชกจ็ ะดูผา นโดเมนแมของผูใ ช เขาก็จะเห็นชือ่ เนมเซอรฟเวอรเกาทีผ่ ใู ชยงั ไม
ไดแกไข
1.1.11 เขียน Syntax ผิดใน resolv.conf
แมวา syntax ของไฟล resolv.conf นัน้ จะงายแตกม็ โี อกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดไดเมือ่ ไปแกไขมัน
และรีโซลเวอรจะไมสนใจบรรทัดทีม่ ขี อ ผิดพลาดของ syntax ใน resolv.conf เชน ถาบรรทัดทีเ่ ปนขอมูล
ของ serch list ผิดพลาด รีโซลเวอรของผูใ ชกไ็ มสามารถจะรองขอขอมูลจากเนมเซอรฟเวอรทถ่ี กู ตองได
หรือจะไมสามารถรองขอขอมูลเนมเซอรฟเวอรไดเลยซักตัว
1.1.12 ไมไดกาํ หนดดีฟอลโดเมน
ถาเราไมไดกาํ หนดดีฟอลโดเมนแลวก็จะไมเปนทีพ่ อใจกับผูท ช่ี อบใช single-label names (การใส
เพียงชือ่ โฮสตของเซอรฟเวอรเทานัน้ )
1.1.13 มีการตอบกลับจากเครือ่ งทีไ่ มไดคาดหวัง
การตอบกลับนัน้ ไมไดมาจากไอพีแอดเดรสของเซอรฟเวอรทผ่ี ใู ชรอ งขอขอมูลไป
เมือ่ BIND
เซอรฟเวอรสง การรองขอขอมูลไปยังรีโมทเซอรฟเวอร BIND จะตองแนใจวาคําตอบนัน้ มาจากไอพีแอดเด
รสของเซอรฟเวอรนน้ั ซึง่ การทําแบบนีจ้ ะชวยลดการรับคําตอบทีถ่ กู ปลอมแปลงมา และ BIND เซอรฟ
เวอรจะพยายามสงคําตอบกลับไปยังอินเทอรเฟสเน็ตเวิรค เดียวกันกับทีม่ นั ไดรบั การรองขอเขามา
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บทที่ 2
ทฤษฎีพน้ื ฐาน
2.1 โครงสรางดีเอ็นเอส
ดีเอ็นเอสเปนระบบชือ่ ทีม่ ฐี านขอมูลแบบกระจาย ซึง่ แตละเครือขายในอินเทอรเน็ตจะมีดเี อ็นเอส
เซอรฟเวอรเก็บรักษาฐานขอมูลและบริหารขอมูลอยางอิสระ เพือ่ ใหไคลเอ็นตขอบริการสอบถามขอมูลตาม
แบบโปรโตคอลทีก่ าํ หนด
อินเทอรเน็ตดีเอ็นเอสมีโครงสรางตามลําดับชัน้ แบบโครงสรางตนไมกลับหัวดังรูปที่ 1.1 สวนปลาย
สุดเปนจุดทีไ่ มสามารถแตกกิง่ ออกไปไดอกี จะเปน ชือ่ โฮสต เชน pirun.ku.ac.th หมายถึงโฮสต pirun ของ
ku.ac.th โครงสรางตนไมทง้ั โครงสรางเรียกโดยทัว่ ไปวา โดเมนเนมสเปซ หรือเรียกสัน้ ๆ วา เนมสเปซ ดัง
รูปที่ 2.1
root

arpa

com

edu

gov

org
arpa

รูปที่ 2.1 โดเมนเนมสเปซ

2.2 ชือ่ โดเมน
คือชือ่ ทีก่ าํ กับประจําโหนดและเรียกชือ่ โดยไลลาํ ดับจากโหนดนัน้ ตามเสนทางขึน้ ไปยังราก
เขียนชือ่ โดนเมนใหเขียนคัน่ แตละโหนดดวยจุด เชน ku.ac.th

การ

2.3 โดเมนและโซน
โซน หมายถึงตนไมยอ ยในดีเอ็นเอสทีม่ กี ารมอบอํานาจหนาทีใ่ หมผี ดู แู ลเฉพาะ และภายในโซน
อาจจะมีการแบงใหมีโซนยอยออกไปอีกไดตามคณะหรือหนวยงาน แตละโซจะมีเนมเซอรฟเวอรทาํ หนาที่
เก็บรักษาขอมูลประจําโซนไว
เพือ่ ใหเห็นถึงความแตกตางของโดเมนและโซนใหชดั เจนยิง่ ขึน้ ขอใหพิจารณาโดเมน ku.ac.th ใน
รูปที่ 2.2 ผูด แู ลโดเมนไดรบั มอบอํานาจมาเปนลําดับเพือ่ บริหารโดเมน
โดเมน ku ในรูปประกอบดวยโดเมนระดับลาง 2 โดเมนคือ cpe, eng สมมติใหผดู แู ลโดเมน ku
บริหารเฉพาะโดเมน ku อยางเดียว และมอบอํานาจใหโดเมน cpe, eng มีผดู แู ลตางหาก โดเมน ku จะถูกจัด
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แบงออกเปนโซน ku ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะโหนด ku เทานัน้ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ โดเมน ku จะมีขอ มูล
ku รวมทัง้ ขอมูลใน cpe, eng แตโซน ku จะมีเพียงขอมูลของ ku เทานัน้
root
th

ca

uk

ac
ku
cpe

eng

รูปที่ 2.2 โดเมนและโซน ku

2.4 แฟมฐานขอมูลดีเอ็นเอส
ซอฟแวรทใ่ี หบริการดีเอ็นเอสทีจ่ ะยกตัวอยางตอไปนี้ คือ ชุดซอฟแวร BIND (Berkeley Internet
Name Domain) ซึง่ ใชบนระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ซโดยมีเดมอน named เปนโปรเซสเซอรฟเวอรใหบริการดี
เอ็นเอส โดยผูด แู ลระบบตองจัดเตรียมแฟมขอมูลตอไปนีค้ อื [1]
2.4.1 แฟมกําหนดงานเริม่ ตน (boot file)
เริม่ ตนเนมดีจะอานแฟมกําหนดงานจาก /etc/named.conf ภายในแฟมนีจ้ ะบรรจุชอ่ื เซอรฟเวอรและ
กําหนดทีเ่ ก็บแฟมขอมูลอืน่ ซึง่ ไดแก ฐานขอมูลบรรจุชอ่ื โฮสต ฐานขอมูลบรรจุแอดเดรสผกผัน ฐานขอมูล
บรรจุแอดเดรสลูปแบ็ค
2.4.2 แฟมฐานขอมูลโฮสต (host database file)
เปนแฟมทีเ่ ก็บขอมูลทีเ่ นมเซอรฟเวอรมอี าํ นาจดูแล ขอมูลหลักในแฟมคือชือ่ โฮสตและไอพีแอดเด
รสประจําโฮสตรวมทัง้ อาจมีขอ มูลอืน่ เกีย่ วกับโฮสตนน้ั แทรกเพิม่ เติมอยูไ ด รูปที่ 2.3 แสดงถึงตัวอยางแฟม
ขอมูลโฮสต
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; host database file for ku.ac.th
; name
class type server
ku.ac.th.
IN
SOA ns.ku.ac.th.
root.ns.ku.ac.th. (
2000061300 ;serial
10800
;refresh
3600
;retry
2592000 ;expire
86400) ;minimum TTL
;name servers
ku.ac.th.
IN
NS
ns.ku.ac.th.
;mail Hubs for the Domain
ku.ac.th.
IN
NS
10
mail.ku.ac.th.
;host information
localhost.ku.ac.th. IN A
127.0.0.1
ns.ku.ac.th.
IN
A
158.108.2.67
www.ku.ac.th.
IN
A
158.108.2.69
nontri.ku.ac.th. IN
A
158.108.2.71
;end of file
รูปที่ 2.3 ตัวอยางแฟมฐานขอมูลโฮสตในโดเมน ku.ac.th
ขอมูลในรูปที่ 2.3 จะแบงออกเปน เรคอรด หรือ รีซอรสเรคอรด แตละเรคอรดมีคลาส IN ซึง่ หมาย
ถึงคลาสเพือ่ การใชงานในอินเทอรเน็ต ดีเอ็นเอสไดรบั การออกแบบใหทาํ งานโดยไมจาํ กัดเฉพาะอินเทอร
เน็ต แตในทีน่ จ้ี ะกลาวเฉพาะคลาสอินเทอรเน็ตเทานัน้ ชือ่ เรคอรดสามารถใชอกั ขระตัวเล็กและตัวใหญโดย
ไมมคี วามแตกตาง ยกเวนชือ่ แฟมทีย่ นู กิ ซถอื วามีความแตกตาง ทุกเรคอรดตองเริม่ ตนทีค่ อลัมนแรกของ
บรรทัดนัน้ ๆ เสมอ
2.4.3 แฟมฐานขอมูลแอดเดรสผกผัน (reverse database file)
แฟมนีใ้ ชเก็บขอมูลการแปลงไอพีแอดเดรสไปเปนชือ่ โดเมน
PTR ดังตัวอยางในรูปที่ 2.4

เรคอรดทีใ่ ชในแฟมจะเปนเรคอรด
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;reverse address database for 108.158.in-addr.arpa
;name
class type server
108.158.in-addr.arpa.
IN
SOA ns.ku.ac.th.
2000061300
10800
3600
2592000
86400)
;name servers
67.2.108.158.in-addr.arpa.
IN
NS
ns.ku.ac.th.
67.2.108.158.in-addr.arpa.
IN
PTR ns.ku.ac.th.
69.2.108.158.in-addr.arpa.
IN
PTR www.ku.ac.th.
71.2.108.158.in-addr.arpa.
IN
PTR nontri.ku.ac.th.
;end of file

root.ns.ku.ac.th. (
;serial
;refresh
;retry
;exprie
;minimum TTL

รูปที่ 2.4 แฟมแอดเดรสผกผัน 108.158.in-addr.arpa.
2.4.4 แฟมลูปแบ็ค (loopback file)
แฟมนีใ้ ชกาํ หนดแอดเดรสลูปแบ็ค คาโดยปกติที่ใชคือ 127.0.0.1 แฟมนีม้ ขี อ มูลดังตัวอยางในรูปที่
2.5
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;loopback file 127.0.0.1
;name
class
0.0.127.in-addr.arpa. IN

;name servers
0.0.127.in-addr.arpa. IN
;host information
1. 0.0.127.in-addr.arpa. IN
;end of file

type
SOA

server
ns.ku.ac.th.
2000061300
10800
3600
259200
86400)

NS

ns.ku.ac.th

PTR

localhost.

root.ns.ku.ac.th. (
;serial
;refresh
;retry
;exprie
;minimum TTL

รูปที่ 2.5 แฟมลูปแบ็ค
2.4.5 แฟมแคช (cache file)
แฟมแคชใชเปนแคชเก็บโดเมนหรือโฮสตทม่ี กั ใชประจํา
เพือ่ ใหเนมดีนาํ ไปใชโดยไมตอ งผาน
กระบวนการเรโซลูชัน ขอมูลในแคชจึงมักเปนขอมูลซึง่ ไมเปลีย่ นแปลงบอยนัก แฟมแคชมักใชบรรจุแอดเด
รสของรูทเนมเซอรฟเวอร

2.5 เมลรเี ลย
วิธรี เี ลยเริม่ จากเอ็มทีเอตนทางไปยังเอ็มทีเอระหวางทางซึง่ จะเก็บเมลไว และนําสงตอตามจังหวะ
เวลาทีเ่ หมาะสมจนกระทัง่ เมลไปถึงปลายทาง ระบบเมลทใ่ี ชวธิ สี ง ตอเปนทอดๆ นีเ้ รียกวา ระบบเก็บและสง
ตอ เมลรเี ลยประจําโดเมนหนึง่ ๆ เรียกวา ตัวแลกเปลีย่ นเมล ซึง่ กําหนดในดีเอ็นเอสดวยเรคอรด MX
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บทที่ 3
แนวคิดและการออกแบบ
3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการพัฒนาซอฟแวร
เครือ่ งคอมพิวเตอร 1 เครื่อง, โปรแกรม JBILDER 4 (ใชสาํ หรับพัฒนาโปรแกรมหลัก), โปรแกรม
Freeman Installer v3 32bit (ใชเพือ่ ทําใหโปรแกรมสามารถติดตัง้ แบบอัตโนมัตไิ ด)

3.2 โครงสรางของระบบ
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นานีใ้ หชอ่ื วา “DNS Analyzer” เมือ่ เริม่ การทํางานโปรแกรมจะหาเนมเซอรฟเวอร
ของเครือ่ งโดยหาวาเครือ่ งทีร่ นั โปรแกรมไดตง้ั เนมเซอรฟเวอรของเครือ่ งไวทไ่ี หน เมือ่ รูแ ลวก็จะสงคํารอง
ขอไปยังโซนทีต่ อ งการเพือ่ ขอวาเนมเซอรฟเวอรของโซนมีเครือ่ งใดบาง จากนั้นจะสงคํารองขอโซนทรานส
เฟอรไปยังเนมเซอรฟเวอรทไ่ี ดรบั มา (โปรแกรมจะวนสงคํารองขอโซนทรานสเฟอรไปยังเนมเซอรฟเวอร
ของโซนทีต่ อ งการทุกเนมเซอรฟเวอร เพือ่ หาวามีเนมเซอรฟเวอรตวั ไหนบางทีใ่ หขอโซนทรานสเฟอร เมือ่
พบก็จะรับขอมูลมาและจะไมหาเนมเซอรฟเวอรตอ ไปอีก ถาไมพบเลยจะแสดงขอความวาไมมเี นมเซอรฟ
เวอรทใ่ี หขอโซนทรานเฟอร) เมือ่ ไดรบั ขอมูลมาโปรแกรมก็จะเก็บขอมูลไว พอรับหมดก็จะขอขอมูลจาก
โดเมนผกผันเพือ่ รับ PTR record ดวย ดังรูปที่ 3.1 จากนัน้ จะวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดมาวามีขอ ผิดพลาดใดบางดัง
ทีไ่ ดกลาวมาแลวในลักษณะของความผิดพลาดและวิธตี รวจสอบ
Query_NS

3
4

Find Servers

2

1

Name Servers

5

input
Query_AXFR

GUI

6

result
Analyse1

Name Servers

9

7
10
Database

8

11

Query_PTR

Analyse2

Program

รูปที่ 3.1 โครงสรางของระบบ DNS Analyzer

Client
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3.2.1 โมดูล Find Server
เมือ่ รันโปรแกรม DNS Analyzer แลว โปรแกรมจะหาชือ่ ของเซอรฟเวอรทร่ี ะบุไวในเครือ่ งทีร่ นั
โปรแกรมทันที
(โปรแกรมตองการเซอรฟเวอรเพือ่ จะใชมนั ในการติดตอขอเนมเซอรฟเวอรของโซนที่
ตองการวิเคราะห) เนือ่ งจากแตละระบบปฏิบตั กิ ารจะเก็บชือ่ ของเซอรฟเวอรไวตา งกัน ดังนัน้ โปรแกรมตอง
หาวาเปนระบบปฏิบตั กิ ารใดกอน จากนัน้ ก็จะหาไฟลทเ่ี ก็บขอมูล โดยแตละระบบปฏิบตั กิ ารจะมีวธิ กี ารหา
ชือ่ ของเซอรฟเวอรดงั นี้
ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว 95 จะหาโดยใสคําสัง่ "winipcfg /all /batch " + ชือ่ ไฟลเอาทพตุ เนือ่ งจาก
วิธกี ารนีจ้ ะนําเอาทพตุ ไปใสไวในไฟลทเ่ี รากําหนด ซึง่ ชวยใหการอานขอมูลทําไดงา ยขึน้ โดยอานไฟลเอาท
พุตทีละบรรทัดเพือ่ หาบรรทัดทีม่ คี าํ วา "DNS Servers" ซึง่ หลังคํานีก้ ค็ อื ชือ่ ของเซอรฟเวอรนน่ั เอง เมือ่ ได
ขอมูลแลวก็ลบไฟลทเ่ี ราสรางขึน้ มาทิง้ ไป
ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว NT และ 2000 จะหาโดยใสคําสัง่ "ipconfig /all" วินโดว NT และวินโดว
2000 ไมสามารถนําขอมูลใสลงไฟลไดจงึ ตอง ใชคาํ สัง่ นีแ้ ลวอานขอมูลทีละบรรทัดเพือ่ หาบรรทัดทีม่ คี าํ วา
"DNS Servers" หลังจากคํานีก้ ค็ อื ชือ่ ของเซอรฟเวอรซง่ึ ก็คลายกับการอานขอมูลในระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว
95 แตวิธีการนี้จะทําใหเกิดหนาตางดอสขึ้นมาที่หนาจอเครื่องคอมพิวเตอรชั่วขณะหนึ่งซึ่งเปนที่รําคาญแกผู
ใช แตตอนนีก้ ย็ งั หาวิธกี ารหาชือ่ ของเซอรฟเวอรทด่ี กี วานีไ้ มได
ระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ซ จะหาจาก "/etc/resolv.conf" การหาชือ่ ของเซอรฟเวอรในระบบปฏิบตั กิ าร
ยูนกิ ซนน้ั ก็หาคลายกับระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว แตหาบรรทัดทีม่ คี าํ วา “nameserver”
3.2.2 โมดูล input ในสวนของ GUI
ทําหนาทีร่ บั โซนทีผ่ ใู ชตอ งการวิเคราะห
3.2.3 โมดูล Query_NS
ขัน้ ตอนถัดมาหลังจากรูโ ซนทีต่ อ งการวิเคราะหและเซอรฟเวอรทใ่ี ชเพือ่ ติดตอไดแลว ก็จะติดตอ
ผานเซอรฟเวอรทห่ี ามาไดจากโมดูล Find Server ใหมนั หาชือ่ เนมเซอรฟเวอรของโซนทีต่ อ งการวิเคราะห
โดยสงคํารองขอชนิด NS ไปยังเซอรฟเวอรทห่ี ามา
3.2.4 โมดูล Name Server
จะเก็บขอมูลของเนมเซอรเวอรทไ่ี ดมาจากโมดูล Query_NS เพือ่ ใหโมดูล Query_AXFR ใชขอถาย
โอนโซน
3.2.5 โมดูล Query_AXFR
เนือ่ งจากในบางโซนอาจมีเนมเซอรฟเวอรบางตัวทีไ่ มอนุญาตใหถา ยโอนโซน หรือไมมเี นมเซอรฟ
เวอรตวั ใดอนุญาตใหถา ยโอนโซนเลย
ดังนัน้ เมือ่ ไดชอ่ื ของเนมเซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาทีใ่ นโซนที่
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ตองการวิเคราะหกต็ อ งขอถายโอนโซน(รองขอขอมูลชนิด AXFR)ไปทีละตัวจนกวาจะมีเนมเซอรฟเวอรท่ี
อนุญาตใหขอถายโอนโซนได หรือจนกวาชือ่ ของเนมเซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาทีท่ ไ่ี ดรบั มาหมด (ในกรณีน้ี
คือไมมเี นมเซอรฟเวอรตวั ใดในโซนทีต่ อ งการวิเคราะหอนุญาตใหขอถายโอนโซน โปรแกรมจะแสดงขอ
ความวาไมมเี นมเซอรฟเวอรตวั ใดตอบกลับมา)
3.2.6 โมดูล Query_PTR
หลังจากเก็บขอมูลทีไ่ ดรบั มาทัง้ หมดแลว ก็จะดูขอ มูลของ A record ใน Struct ทุกตัวทีเ่ ก็บอยูใ น
hash เพือ่ นําแอดเดรสของ A record นัน้ มาทําเปนแอดเดรสผกผันกอนแลวจึงสงคํารองขอชนิด PTR ไปยัง
มาสเตอรเนมเซอรฟเวอรของโซนนัน้ โดยการจะดูวา เนมเซอรฟเวอรไหนเปนมาสเตอรเนมเซอรฟเวอรนน้ั
จะดูในฟลดเซอรฟเวอรทอ่ี ยูใ น SOA record
3.2.7 โมดูล Analyse 1, Analyse 2
เมือ่ มีเนมเซอรฟเวอรอนุญาตใหโปรแกรมขอถายโอนโซน เนมเซอรฟเวอรตวั นัน้ จะสงขอมูลใน
โซนที่โปรแกรมขอถายโอนโซนมาให ซึง่ โปรแกรมจะรับขอมูลและเก็บขอมูลทัง้ หมดไวในบัฟเฟอรกอ น
จากนัน้ จะอานขอมูลมาทีละเรคอรด จากนัน้ จะดูวา เปนเรคอรดชนิดใด และจะแยกวิเคราะหเรคอรดแตละ
ชนิด (รายละเอียดทัง้ หมดสามารถอานไดในหัวขอ 3.4 ลักษณะของความผิดพลาดและวิธีตรวจสอบ)
3.2.8 โมดูล Result ในสวนของ GUI
ทําหนาทีร่ บั ขอมูลและแสดงผลการวิเคราะห (รายละเอียดของการใชงานและการแสดงผลสามารถ
ดูไดใน ภาคผนวก ข. คูม อื การใชงาน ในสวนของ ตัวอยางการใชงาน)

3.3 การจัดเก็บขอมูล
สวนนีเ้ ปนสวนทีอ่ ธิบายการเก็บขอมูลในโมดูล Analyse1 ซึง่ เปนการรับขอมูลจากการขอถายโอนโซน
แลวแยกเก็บขอมูลตามเรคอรดตางๆ และมี Struct ซึ่งทําหนาที่เก็บเรคอรด A,CNAME,PTR,HINFO ไว
ภายในตัวมัน ดังรูปที่ 3.2
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รูปที่ 3.2 การจัดเก็บขอมูลของ DNS Analyzer
เมือ่ โปรแกรมรับขอมูลของโซนทีไ่ ดสง คํารองขอไป โปรแกรมก็จะแยกขอมูลทีไ่ ดรบั มาเปนเร
คอรดตางดังรูป คือถาเปน A,PTR,HINFO ก็จะเก็บขอมูลลง Struct จากนัน้ จึงนําไปเก็บไวใน Hash table โดย
ใชชอ่ื โฮสตของ A record เปนคีย สวนถาเปน CNAME ก็จะเก็บลงใน Struct และเก็บแยกตางหากใน Hash
table ของมันเองโดยใน Hash table นีจ้ ะเก็บโดยใชชอ่ื ของโฮสตทม่ี นั อางถึงเปนคีย สําหรับ NS, MX, SOA
จะเก็บในอารเรย เพราะวาเรคอรดเหลานีม้ ขี อ มูลนอยไมเหมาะสมทีจ่ ะเก็บใน Hash table เพราะเวลาคนหา
จะใชเวลานานกวาในอารเรย และที่ใช Struct ในการเก็บ A,CNAME,PTR,HINFO record ก็เพือ่ ใหงา ยตอ
การตรวจสอบความผิดพลาด เชนถามีขอ มูลซ้าํ เขามาก็สามารถรูไ ดวา ขอมูลผิดพลาด แลวโปรแกรมก็จะ
เก็บขอมูลทีผ่ ดิ พลาดนีไ้ วในอารเรยของความผิดพลาดแบบนัน้ เนือ่ งจากขอมูลบางชนิดมีขนาดใหญจงึ เลือก
ใช Hash table ในการเก็บขอมูลก็เพราะงายตอการคนหาขอมูลทัง้ ในการจัดเก็บและหาความผิดพลาด

3.4 ลักษณะของความผิดพลาดและวิธตี รวจสอบ
กอนทีจ่ ะอธิบายถึงลักษณะของความผิดพลาดขอใหเขาใจวาโปรแกรมนีเ้ ก็บขอมูลใสลงใน Hash
table โดยจะมีการเก็บทีเ่ ปนลักษณะพิเศษคือ จะเก็บ A record, CNAME record, PTR record และ HINFO
record ไวใน Struct กอนจากนัน้ จึงเก็บลงใน Hash table โดยใชชื่อโฮสตของ A record เปนคียใ นการเก็บ
และสามารถเรียกใชไดโดยใชคียนี้ ลักษณะของความผิดพลาดและวิธตี รวจสอบทีจ่ ะนํามาใชวเิ คราะหใน
โครงงานนี้ จะมีลกั ษณะดังตอไปนี้ [3]
3.4.1 A records
- มี A record มากกวา 1 เรคอรดที่ชื่อโฮสตเหมือนกัน
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-

-

-

-

-

-

การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนนัน้ มี 2 A record ทีม่ ชี อ่ื โฮสตเหมือนกันหรือไม
วิธีตรวจ ขอมูลทีร่ บั มาจะเก็บใน Hash โดยใชชื่อโฮสตเปนคีย ดังนัน้ เมือ่ รับโฮสตทช่ี อ่ื โฮสต
ซ้าํ เขามาก็จะเก็บเปนคาความผิดพลาดเอาไว
มี A record มากกวา 1 เรคอรดที่แอดเดรสเหมือนกัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนนัน้ มี 2 A record ทีม่ ไี อพีแอดเดรสเหมือนกันหรือไม
วิธีตรวจ ขอมูลทีร่ บั มาจะเก็บใน Hash โดยใชแอดเดรสเปนคีย ดังนัน้ เมือ่ รับโฮสตทแ่ี อดเดรส
ซ้าํ เขามาก็จะเก็บเปนคาความผิดพลาดเอาไว
A record ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี A record ทีซ่ าํ้ กันหรือไม
วิธีตรวจ เหมือนกับการตรวจ A record แบบแรก แตจะตรวจตอไปวา เมือ่ ชือ่ โฮสตซาํ้ แลวแอด
เดรสซ้าํ หรือไม ถาซ้าํ ก็เก็บความผิดพลาดวาเปน A record ซ้ํา
A record 1 เรคอรด มี PTR record มากกวา 1 เรคอรด
การตรวจนีจ้ ะดูในโดเมนผกผันวามี PTR record มากกวา 1 เรคอรด ทีอ่ า งถึง A record 1 เร
คอรดในโซนหรือไม
วิธีตรวจ เมือ่ รับ PTR record เขามาก็จะใชชอ่ื โฮสตหาใน Hash และตรวจดูวา ใน Struct มี
PTR record อยูห รือไม ถามี PTR record อยูแ ลว ก็จะเก็บคาความผิดพลาดไว
A record ไมมี PTR record
การตรวจนีจ้ ะดูวา ทุก A record มี PTR record ทีต่ รงกันหรือไม
วิธีตรวจ การตรวจนีจ้ ะทําเมือ่ รับขอมูลมาครบทัง้ หมดและตรวจ Struct ทุกตัวทีอ่ ยูใ น Hash วา
มี PTR record อยูห รือไม ถา Struct ใดไมมกี จ็ ะเก็บความผิดพลาดไว
ชือ่ โฮสตของ A record ไมตรงกับ PTR record
การตรวจนีจ้ ะดูวา ชือ่ โฮสตใน PTR record ตรงกับชือ่ โฮสตของ A record ในโซนหรือไม
วิธีตรวจ จะนําชือ่ ของ PTR record ไปตรวจกับ Hash ของ A record ทีเ่ รียงดวยแอดเดรส วาชื่อ
ตรงกันหรือไม
ไมมี A record ทีช่ อ่ื เหมือนกับโซน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนนัน้ มี A record ทีม่ ชี อ่ื เหมือนกับโซนหรือไม
วิธีตรวจ เมือ่ รับขอมูลทัง้ หมดมาแลว จะใชชอ่ื โซนหาวามี A record หรือไม

3.4.2 CNAME records
- CNAME chains
การตรวจนีจ้ ะดูวา CNAME record ในโซนชีไ้ ปยัง CNAME reord อืน่ หรือไม
วิธีตรวจ ในขณะทีเ่ ก็บก็จะตรวจทุก CNAME record ที่มีขณะนั้น โดยดูวา ชือ่ เลนของ
เรคอรดนัน้ ตรงกับชือ่ โฮสตของเรคอรดทีม่ อี ยูห รือไม
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- มี CNAME record ทีช่ อ่ื เหมือนกับชือ่ โซน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี CNAME record ทีม่ ชี อ่ื เหมือนกับโซนหรือไม
วิธีตรวจ จะหาใน Hash ของ CNAME วามีชอ่ื เหมือนกับโซนหรือไม
- มี CNAME record ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี CNAME record ซ้าํ กันหรือไม
วิธีตรวจ จะหาใน Hash ของ CNAME วาซ้าํ กันหรือไม
- มี CNAME record มากกวา 1 เรคอรดทีอ่ า งถึงโฮสตเดียวกัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี CNAME record มากกวา 1 เรคอรด ทีอ่ า งถึงโฮสตเดียวกันหรือ
ไม
วิธีตรวจ จะรูไ ดขณะทีร่ บั ขอมูลเขามาเมือ่ ตรวจดู Struct ของ Hash วามี CNAME record อยู
หรือไม
3.4.3 MX records
- ไมมี MX records
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี MX records หรือไม
วิธีตรวจ เมือ่ รับขอมูลหมดแลว ก็จะไปดูในอารเรยของ MX วามี MX record หรือไม
- มี MX record 1 เรคอรด
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี MX record เพียงเรคอรดเดียวหรือไม
วิธีตรวจ ตอจากขอขางตน ดูวา มี MX record เพียงเรคอรดเดียวหรือไม
- มี MX record มากกวา 1 เรคอรด ทีค่ า ความลําดับความสําคัญเทากัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี MX record มากกวา 1 เรคอรด ทีม่ คี า ลําดับความสําคัญเทา
กันหรือไม
วิธีตรวจ จะดูในอารเรยของ MX record ทีเ่ ปนชือ่ ของโซนวามีคา ลําดับความสําคัญ
เทากันหรือไม
- มี MX record ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี MX record ซ้าํ กันหรือไม
วิธีตรวจ ตรวจในอารเรยของ MX record วามีเรคอรดซ้าํ กันหรือไม
- เมลลเซอรฟเวอรอางถึง A record มากกวา 1 เรคอรด
การตรวจนีจ้ ะดูวา เมลลเซอรฟเวอรอา งโฮสตทม่ี ี A record มากกวา 1 เรคอรด ซึง่ ไอพีแอดเดรส
ตางกัน
วิธีตรวจ โปรแกรมจะเก็บ A record ทีม่ ชี อ่ื โฮสตซาํ้ เอาไว และการตรวจนี้จะไปหาในอารเรย
ตัวนี้
- เมลลเซอรฟเวอรเดียวกันแตมคี า ลําดับความสําคัญตางกัน
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การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนไดใส MX record มากกวา 1 เรคอรด โดยมีคาลําดับความ
สําคัญตางกัน
วิธีตรวจ จะดูในอารเรยของ MX record วามีเรคอรดไหนทีเ่ ปนเมลลเซอรฟเวอรเดียว
กันแตมคี าลําดับความสําคัญแตกตางกันบาง
- MX record ไมมี A record
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี MX record ทีไ่ มมี A record รองรับหรือไม
วิธีตรวจ จะหาวาโฮสตท่ี MX record อางถึงวามี A record หรือไม โดยใชชื่อโฮสตหาใน Hash
ของ Struct
3.4.4 NS record
- ไมมี NS record
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมี NS record หรือไม
วิธีตรวจ เมือ่ รับขอมูลหมดแลว ก็จะไปดูในอารเรยของ NS วามี NS record หรือไม
- มี NS record 1 เรคอรด
การตรวจนีจ้ ะดูวา โซนมี NS record เพียง 1 เรคอรดหรือไม
วิธีตรวจ ตอจากขอขางตน ดูวา มี NS record เพียงเรคอรดเดียวหรือไม
- มี NS record ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา มี NS record ซ้าํ กันหรือไม
วิธีตรวจ ตรวจในอารเรยของ NS record วามีเรคอรดซ้าํ กันหรือไม
- เนมเซอรฟเวอรอางถึง A record มากกวา 1 เรคอรด
การตรวจนีจ้ ะดูวา เนมเซอรฟเวอรอา งโฮสตทม่ี ี A record มากกวา 1 เรคอรด ซึง่ ไอพี
แอดเดรสตางกัน
วิธีตรวจ โปรแกรมจะเก็บ A record ทีม่ ชี อ่ื โฮสตซาํ้ เอาไว และการตรวจนี้จะไปหาในอารเรย
ตัวนี้
3.4.5 SOA record
- คา Refresh ไมเหมาะสม
การตรวจนีจ้ ะดูวา ฟลด Refresh ใน SOA record มีคา เหมาะสมหรือไม
วิธีตรวจ ดูวามีคาอยูระหวาง 20 นาที – 12 ชัว่ โมงหรือไม
- คา Retry ไมเหมาะสม
การตรวจนีจ้ ะดูวา ฟลด Retry ใน SOA record มีคา เหมาะสมหรือไม
วิธีตรวจ ดูวามีคาอยูระหวาง 20 นาที – 12 ชัว่ โมงหรือไม
- คา Expire ไมเหมาะสม
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การตรวจนีจ้ ะดูวา ฟลด Expire ใน SOA record มีคา เหมาะสมหรือไม
วิธีตรวจ ดูวามีคาอยูระหวาง 2 – 4 สัปดาหหรือไม
- คา Minimum TTL ไมเหมาะสม
การตรวจนีจ้ ะดูวา ฟลด Minimum TTL ใน SOA record มีคา เหมาะสมหรือไม
วิธีตรวจ ดูวามีคาอยูระหวาง 1 – 2 วันหรือไม
3.4.6 HINFO records
- มี HINFO record มากกวา 1 เรคอรดที่ชื่อเหมือนกัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนนัน้ มี HINFO record มากกวา 1 เรคอรด ทีม่ ชี อ่ื เหมือนกัน
หรือไม
วิธีตรวจ ขณะที่รับเขามาก็จะดูวาใน Struct มี HINFO record แลวหรือยัง
และคาขอมูลตองไมซาํ้ กัน
- มี HINFO records ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา มี HINFO records ซ้าํ กันหรือไม
วิธีตรวจ จากการตรวจ HINFO records แรก ถาขอมูลซ้าํ กันดวย
- มี HINFO records เพียง 1 เรคอรด หรือมากกวานัน้
การตรวจนีจ้ ะดูวา โซนมี HINFO record หรือไม
วิธีตรวจ จะดูในอารเรยของ HINFO record วามีขนาดมากกวา 1 หรือไม
3.4.7 PTR records (โดเมนผกผัน)
- มี PTR record ซ้าํ กัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโดเมนมี PTR record ทีซ่ าํ้ กันหรือไม
วิธีตรวจ ขณะที่เก็บ PTR record เขาไปใน Struct ก็จะดูวา PTR record ซ้าํ กันหรือไม
- มี PTR record มากกวา 1 เรคอรดทีอ่ า งถึงโฮสตเดียวกัน
การตรวจนีจ้ ะดูในโดเมนผกผันวามี PTR record มากกวา 1 เรคอรด ทีอ่ า งถึงโฮสตเดียวกันหรือ
ไม
วิธีตรวจ ขณะที่เก็บ PTR record เขาไปใน Struct ก็จะดูวา มีเรคอรดทีช่ อ่ื โฮสตซาํ้ หรือไม
3.4.8 ขอมูลการ Delegation
- เวอรชนั ของโซนเหมือนกัน แตซเี รียลนัมเบอรตา งกัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา เซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาทีข่ องโซนมีขอ มูลเหมือนกันหรือไม
วิธีตรวจ ดูวา เซอรฟเวอรเครือ่ งทีม่ ซี เี รียลนัมเบอรตา งกัน มีขอมูลเหมือนกันหรือไม
- มี เซอรฟเวอรที่บรรจุขอมูลเกาของโซน
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การตรวจนีจ้ ะดูวา เซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาทีบ่ รรจุขอ มูลทีเ่ ปนเวอรชนั เกาของโซนหรือไม
วิธีตรวจ ตรวจดูซเี รียลนัมเบอรของเซอรฟเวอรวา มีเซอรฟเวอรทม่ี คี า นอยกวาเซอรฟเวอรตวั
อืน่ หรือไม
- ไพรมารี่เซอรฟเวอรบรรจุขอมูลเกาของโซน
การตรวจนีจ้ ะดูวา เซอรฟเวอรทเ่ี ปนไพรมารีเ่ ซอรฟเวอรบรรจุขอ มูลเกาของโซนหรือไม
วิธีตรวจ สมมติใหไพรมารีเ่ ซอรฟเวอรเปนเซอรฟเวอรทไ่ี ดมากับ SOA record และดูวา มีซี
เรียลนัมเบอรนอ ยกวาเซอรฟเวอรตวั อืน่ หรือไม
- มี เซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาที่ มากกวา 1 เซอรฟเวอรที่มีไอพีแอดเดรสเหมือนกัน
การตรวจนีจ้ ะดูวา มีเซอรฟเวอรทม่ี อี าํ นาจหนาทีข่ องโซน มากกวา 1 เซอรฟเวอร มีไอพีแอดเด
รสเหมือนกันหรือไม ซึง่ แสดงวาเปนเครือ่ งเดียวกัน
วิธีตรวจ ตรวจในอารเรยของ NS record หาเซอรฟเวอรของโซน จากนัน้ หาวามี A record ซ้ํา
กันหรือไม
- ไมมี glue data
การตรวจนีจ้ ะดูในโซนมี glue data หรือไม
ดูวา เซอรฟเวอรทอ่ี ยูโ ซนนัน้ และเซอรฟเวอรทไ่ี ดรบั มอบอํานาจหนาทีน่ น้ั มี A
วิธีตรวจ
record หรือไม
3.4.9 ระบบความปลอดภัย
- เมลลเซอรฟเวอรเปนเมลลรีเลย
การตรวจนีจ้ ะดูวา เมลลเซอรฟเวอรของโซนสามารถใชเปนเมลลรเี ลยไดหรือไม
วิธีตรวจ เมือ่ จะตรวจวามันเปนไปไดหรือเปลาทีจ่ ะใชเมลเซอรฟเวอรเปน third-party
mail relay เราจะติดตอไปยังพอรต SMTP ของเมลเซอรฟเวอรและสงคําสัง่ ตอไปนี้
HELO dnsanalyzer.com
MAIL FROM: <xteex@hotmail.com>
RCPT TO: <b40avpd@anreg.cpe.ku.ac.th>
RSET
QUIT
ถาเมลเซอรฟเวอรไมสรางขอความผิดพลาดขณะทําคําสั่งนี้
แสดงวาเมลเซอรฟเวอร
สามารถใชเปนเมลรีเลยได
3.4.10 อืน่ ๆ
- มีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Experimental
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Experimental หรือไม
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วิธีตรวจ ขณะที่รับมา ถาเปนเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Experimental คือ MB, MG, MINFO, MR,
NULL ก็จะเก็บคาเอาไว
- มีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Obsolete
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Obsolete หรือไม
วิธีตรวจ ขณะที่รับมา ถาเปนเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Obsolete คือ MD, MF ก็จะเก็บเอาไว
- มีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Unknown
การตรวจนีจ้ ะดูวา ในโซนมีเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Unknown หรือไม
วิธีตรวจ ขณะที่รับมา ถาเปนเรคอรดชนิดทีเ่ ปน Unknown คือไมรจู กั ก็จะเก็บเอาไว

3.5 ปญหาและการแกไข
เนือ่ งจากในการหาเซอรฟเวอรในเครือ่ งทีใ่ ชระบบปฏิบตั กิ าร WINDOWS 2000 โปรแกรมนีจ้ าํ เปน
ตองใชคาํ สัง่ เปน command line เพือ่ หาเซอรฟเวอร ในขณะทีเ่ ปดโปรแกรมก็จะเห็นหนาตางทีเ่ ปน DOSPROMPT ขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง สวนการแกไขนั้นขณะนี้กําลังหาวิธีการอยู
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บทที่ 4
บทสรุปและแนวทางในการพัฒนา
4.1 การประยุกตใชโปรแกรม
โปรแกรมนีส้ ามารถนําไปประยุกตใชในการตรวจสอบความผิดพลาดในการใสขอ มูลในแฟมขอมูล
ดีเอ็นเอส และแกไขขอมูลทีผ่ ดิ พลาดตอไป

4.2 แนวทางในการพัฒนา
ในขณะนี้โปรแกรมสามารถตรวจไดเฉพาะในโซนที่ตองการจะตรวจสอบเทานั้น แตโปรแกรมนี้
ยังสามารถพัฒนาใหตรวจสอบขอมูลไดทกุ โซนภายใตโซนทีต่ อ งการตรวจสอบได
ซึง่ จะตองพัฒนา
โปรแกรมตอไป นอกจากนีย้ งั สามารถเพิม่ ความสามารถของโปรแกรมสวนอืน่ ไดอกี เชน ทําใหโปรแกรม
สามารถเปลีย่ นจากภาษาไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย ได, หรือทําใหโปรแกรมสามารถพิมพผลลัพธทไ่ี ด
จากการวิเคราะหโซนออกทางเครือ่ งพิมพได
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ภาคผนวก ก. การติดตัง้ โปรแกรม
การติดตัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows 9x/2000/NT
เนือ่ งจากโปรแกรมนีส้ ามารถทํางานไดทง้ั ในหลายๆ ระบบ วิธกี ารติดตัง้ จะแตกตางกันไปตามชนิด
ของระบบปฏิบตั กิ าร ในระบบปฏิบตั กิ าร Windows 9x/2000/NT จะติดตัง้ ไดดว ยโปรแกรม setup.exe ดังใน
รูปที่ ซึง่ มี Java Runtime Environment (JRE) ของ Microsoft อยูด ว ย JRE ทีม่ ากับโปรแกรมนีเ้ ปนของ Sun
Microsystems, Inc. รุน 1.3

รูปที่ ก.1 ไอคอนของโปรแกรมติดตัง้ DNS Analyzer
หลังจากโปรแกรมติดตัง้ เริม่ ทํางาน จะมีหนาตางดังรูปที่ ถาตองการติดตัง้ ตอไปใหเลือก Install แต
ถาตองการยกเลิกการติดตัง้ สามารถเลือก Don’t Install เพือ่ ออกจากโปรแกรมติดตัง้ ได

รูปที่ ก.2 หนาตางแรกของโปรแกรมติดตัง้ DNS Analyzer
จากนัน้ จะมีหนาตางใหผใู ชเลือกไดเรคทอรีท่ จ่ี ะติดตัง้ โปรแกรมนีล้ งไป ดังในรูปที่ โปรแกรมและ
ขอมูลทัง้ หมดของโปรแกรมจะถูกติดตัง้ ลงในไดเรคทอรีท่ ร่ี ะบุน้ี เลือก OK เพือ่ ดําเนินการติดตัง้ ตอ จากนัน้
โปรแกรมติดตัง้ จะทําสําเนาขอมูลเพือ่ ติดตัง้ ลงไปภายในทีๆ่ ระบุไว

รูปที่ ก.3 เลือกไดเรคทอรีท่ จ่ี ะติดตัง้ โปรแกรม DNS Analyzer
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เมือ่ การติดตัง้ เสร็จสิน้ ลง จะมีหนาตางดังรูปที่ เลือก OK เพือ่ ออกจากโปรแกรมติดตัง้ หลังจากนัน้
ผูใ ชสามารถเรียกโปรแกรมไดจากเมนู dnsanalyzer ดังรูปที่ (นอกจากจะเลือกไวเปนอยางอืน่ )

รูปที่ ก.4 การติดตัง้ DNS Analyzer เสร็จสมบูรณ

รูปที่ ก.5 เมนูทใ่ี ชเรียกโปรแกรม DNS Analyzer

การติดตัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Linux (glibc 2.1)
การติดตัง้ บนระบบปฏิบตั กิ าร Linux สามารถติดตัง้ ไดสองรูปแบบคือ ติดตัง้ เปนโปรแกรมของ
ระบบทีท่ กุ คนในระบบสามารถเรียกใชได กับติดตัง้ เฉพาะสําหรับผูใ ชแตละคนไป การติดตัง้ ในแบบแรกนัน้
ผูต ดิ ตัง้ จําเปนตองมีสทิ ธิในการเขียนไฟลในไดเรคทอรี่ /usr/local (ในกรณีทว่ั ไปหมายความวาผูต ดิ ตัง้ ตอง
เปน root ของเครือ่ งนัน้ ๆ) สวนในแบบหลัง ผูต ดิ ตัง้ จะตองมีโฮมไดเรคทอรีท่ ส่ี ามารถอานเขียนไดตามปกติ
การติดตัง้ ทัง้ สองแบบเริม่ ดวยการนํา CD-ROM ใสในเครือ่ งอาน จากนัน้ เมาตแผน CD-ROM เขา
เปนสวนหนึง่ ในระบบ สมมุตวิ า เครือ่ งอาน CD-ROM เปนแบบ IDE ตอเปน Secondary Master อยูใ นระบบ
(/dev/hdc) เราสามารถเมาตแผน CD-ROM เขาไปในไดเรคทอรี่ /mnt ไดดวยคําสั่ง (ในระบบทัว่ ไปผูใ ชไม
สามารถเมาตแผน CD-ROM ดวยตัวเองได ตองใหผดู แู ลระบบเมาตให)
# mount /dev/hdc /mnt –t iso9660
การติดตัง้ เปนโปรแกรมของระบบ
หลังจากเมาตแผน CD-ROM เขามาในระบบเรียบรอยแลว ใหเรียกโปรแกรมติดตัง้ ชือ่ installsystem จากแผน CD-ROM ทีอ่ ยูใ นไดเรคทอรี่ Linux โดยเรียก
# /mnt/Linux/install-system
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โปรแกรมติดตัง้ จะสรางไดเรคทอรี่ /usr/local/DNSAnalyzer และติดตัง้ โปรแกรมลงในไดเรคทอรี่
นัน้ พรอมกับสรางลิงคไปหาโปรแกรมในไดเรคทอรี่ /usr/local/bin ในชือ่ DNSAnalyzer หลังจากการติดตัง้
ผูใ ชสามารถเรียกโปรแกรมไดในชือ่ DNSAnalyzer (ผูต ดิ ตัง้ จะตองแนใจวาผูใ ชมไี ดเรคทอรี่ /usr/local/bin
อยูภายใน PATH ดวย)
การติดตัง้ เฉพาะสําหรับผูใ ช
การติดตัง้ ในแบบทีส่ องนี้ ใหผตู ดิ ตัง้ เรียกโปรแกรม install-user จากแผน CD-ROM ทีเ่ มาตอยูจ าก
ในไดเรคทอรี่ Linux โดยเรียก
$ /mnt/Linux/install-user
โปรแกรมติดตัง้ จะสรางไดเรคทอรี่ DNSAnalyzer ผูใ ชสามารถเรียกโปรแกรมไดโดยการเปลีย่ นได
เรคทอรีป่ จ จุบนั ไปเปนไดเรคทอรี่ DNSAnalyzer ในโฮมของผูใ ชเอง แลวเรียก ./DNSAnalyzer
เปลีย่ นไดเรคทอรี่
$ cd ~/DNSAnalyzer
เรียกโปรแกรม
$ ./DNSAnalyzer

การติดตั้งในระบบปฏิบัติการอื่นๆ
ขัน้ แรกจะตองติดตัง้ JRE ลงบนระบบนัน้ ๆ กอน จากนัน้ นําไฟล dnsanalyzer.jar ไปเก็บไวในได
เรคทอรีท่ ต่ี อ งการ ตัง้ ให dnsanalyzer.jar อยูใ น CLASSPATH แลวเรียกโปรแกรมขึน้ มาดวยคําสัง่ java
dnsanalyzer.gui.Application1 ในบางระบบปฏิบตั กิ าร เราสามารถเรียกโดยไมตั้ง CLASSPATH และไมตอ ง
ระบุชอ่ื คลาสเริม่ ตนได (เพราะสามารถหาไดเองในไฟล jar ได) เชน เราสามารถเรียก java –jar
dnsanalyzer.jar ไดโดยตรง
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การนําโปรแกรมออก
การนําโปรแกรมออกสําหรับระบบปฏิบตั กิ าร Windows 9x/NT/2000
ถาโปรแกรม dnsanalyzer ยังทํางานอยู ใหออกจากโปรแกรมกอน จากนัน้ เรียกโปรแกรม Uninstall
จากเมนู Start/Programs/dnsanalyzer/Uninstall (หรือทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ดเลือกไวในขัน้ ตอนการติดตัง้ ) ดังในรูป
ที่

รูปที่ ก.6 เรียก Uninstall จากเมนู
จากนัน้ จะมีหนาตางดังรูปที่ เลือก Start เพือ่ เริม่ ตนการนําโปรแกรมออก หรือกด Quit เพือ่ ยกเลิก
การนําโปรแกรมออก เมือ่ กด Start แลวจะมีหนาตางถามเพือ่ ยืนยันวาจะนําโปรแกรมออกจริงหรือไมดงั ใน
รูปที่ กดเลือก Yes เพือ่ ดําเนินการตอไป

รูปที่ ก.7 หนาตางเริม่ การนําโปรแกรม DNS Analyzer ออก

รูปที่ ก.8 หนาตางยืนยันการนําโปรแกรม DNS Analyzer ออก
จากนัน้ โปรแกรมจะเริม่ กระบวนการนําโปรแกรมออกจากระบบ ในกรณีทผ่ี ใู ชสรางไฟลขน้ึ มาเก็บ
ไว จะมีหนาตางถามเพือ่ ยืนยันวาจะลบไฟลเหลานัน้ ดวยหรือไม ดังในรูปที่ เมือ่ การนําโปรแกรมออกจาก
ระบบเสร็จเรียบรอยแลวจะมีหนาตางดังรูปที่ กด Quit เพือ่ สิน้ สุดการนําโปรแกรมออก
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รูปที่ ก.9 หนาตางถามวาตองการลบไฟลทส่ี รางขึน้ มาดวยหรือไม

รูปที่ ก.10 หนาตางแสดงวาโปรแกรม DNS Analyzer ไดถกู นําออกเสร็จสมบูรณ
การนําโปรแกรมออกสําหรับระบบปฏิบตั กิ าร Linux
ในกรณีตดิ ตัง้ เปนโปรแกรมของระบบ
เรียกโปรแกรม uninstall จากในไดเรคทอรี่ /usr/local/DNSAnalyzer โปรแกรมจะลบตัวเองออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ (แตขอ มูลทีผ่ ใู ชแตละคนสรางเก็บไวจะยังคงอยู ถาตองการลบออกจากระบบดวย ผู
ใชตอ งลบไดเรคทอรี่ DNSAnalyzer ออกจากโฮมไดเรคทอรีเ่ อง)
# /usr/local/DNSAnalyzer/uninstall
ในกรณีตดิ ตัง้ เฉพาะสําหรับผูใ ช
เรียกโปรแกรม uninstall จากไดเรคทอรี่ DNSAnalyzer ในโฮมไดเรคทอรีข่ องผูใ ชคนนัน้ ๆ
โปรแกรมจะลบตัวเองออกจากโฮมไดเรคทอรีโ่ ดยอัตโนมัติ รวมถึงขอมูลทีผ่ ใู ชคนนัน้ ๆ สรางเก็บไวในได
เรคทอรีน่ น้ั ดวย
$ ~/DNSAnalyzer/uninstall
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การนําโปรแกรมออกสําหรับระบบปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ
ในระบบปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ผูใ ชตอ งลบไฟลตา งๆ ที่สรางขึ้น ไฟลทท่ี าํ สําเนาไว และ ไดเรคทอรี่ที่
สรางขึน้ ออกดวยตัวเอง
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ภาคผนวก ข. คูม อื การใชงาน
เมือ่ โปรแกรมเริม่ ทํางาน จะมีลักษณะของสวนติดตอกับผูใ ชดงั รูปที่ สวนบนสุดของหนาตางจะ
เปน Title Bar ซึง่ ลักษณะและหนาทีข่ องปุม และเมนูตา งๆ จะตางกันไปตามระบบปฏิบตั กิ ารหรือตัวจัดการ
วินโดวทใ่ี ช ซึง่ จะศึกษาไดจากคูม อื ของระบบนัน้ ๆ (ในรูปเปนการใชงานบน Window 2000) ถัดลงมาจะเปน
แถบเมนูและแถบเครือ่ งมือตามลําดับ คําสั่งตางๆ ในแถบเมนูและแถบเครือ่ งมือจะคลายคลึงกันซึง่ ผูใ ช
สามารถเลือกใชไดตามความสะดวก

รูปที่ ข.1 สวนติดตอกับผูใ ชเมือ่ โปรแกรม DNS Analyzer เริ่มทํางาน

แถบเมนูและแถบเครือ่ งมือ
แถบเมนูและแถบเครือ่ งมือ (รูปที่ ) เปนคําสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับไฟลและการจําลองการทํางาน โดยคําสั่ง
แบงออกเปนชุดๆ ตามแถบเมนู ดังนี้

รูปที่ ข.2 แถบเมนูและแถบเครือ่ งมือของ DNS Analyzer

แถบเมนูไฟล (File)
แถบเมนูไฟล (รูปที่ ) ประกอบไปดวยคําสัง่ ตางๆ ดังนี้
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รูปที่ ข.3 แถบเมนูไฟลของ DNS Analyzer

สัญลักษณ

ตารางที่ ข.1 แถบเมนูไฟล
ชื่อ
คําอธิบาย
Open
เปดไฟลเกาขึน้ มาวิเคราะห
Save
บันทึกงานทีท่ าํ ลงไฟล
Save As บันทึกงานทีท่ าํ ลงไฟลในชือ่ ใหม
Exit
ออกโปรแกรม

แถบเมนูออฟชัน (obtion)
แถบเมนูการจําลอง (รูปที่ ) ประกอบไปดวยคําสัง่ ตางๆ ดังนี้

รูปที่ ข.4 แถบเมนูออฟชันของ DNS Analyzer

สัญลักษณ

ตารางที่ ข.2 แถบเมนูการจําลอง
ชื่อ
คําอธิบาย
More Zone เมือ่ กดปุม จะมีชอ่ื ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในรูปของไดอะล็อก ขึ้น
มา เมือ่ คลิก 2 ครัง้ บนชือ่ ชือ่ ของโซนนัน้ จะไปปรากฏอยูใ นอินพุท
บล็อก
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ไดอะล็อกเมือ่ กดปุม More Zone

รูป ข.5 ไดอะล็อก More Zone

แถบเมนูชว ยเหลือ (Help)
แถบเมนูชว ยเหลือ (รูปที่ ) ประกอบไปดวยคําสัง่ ตางๆ ดังนี้

รูปที่ ข.6 แถบเมนูชว ยเหลือของ DNS Analyzer

สัญลักษณ

ตารางที่ ข.3 แถบเมนูชว ยเหลือ
ชื่อ
คําอธิบาย
About แสดงขอมูลเกีย่ วกับโปรแกรม

ตัวอยางการใชงาน
วิเคราะหโซน chula.ac.th ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. ดูวา เปนแท็บ Analyzer หรือไม ถาไมใหกดทีแ่ ท็บของ Analyzer กอน
2. กดบนปุม
3. รอสักครูจ นมีขอ มูลปรากฏขึน้ แสดงวาโปรแกรมวิเคราะหเสร็จแลว
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รูปที่ ข.7 ผลของการวิเคราะหโซน chula.ac.th
ผลการวิเคราะห
หลังจากโปรแกรมวิเคราะหโซนแลว โปรแกรมก็จะแสดงผลการวิเคราะห และเพือ่ ใหงา ยตอการ
ใชงานของผูใ ชกจ็ ะใหโปรแกรมแสดงผลผานทาง GUI (Graphic User Interface) โดยผลการวิเคราะหจะแบง
เปน
- คําเตือน (warnings) การผิดพลาดแบบนีไ้ มสาํ คัญเทาใดนัก จะแกไขหรือไมกไ็ ด เชน Some
servers allow zone transfers การผิดพลาดแบบนีเ้ ปนการเตือนวามีเซอรฟเวอรบางตัวทีม่ ี
อํานาจหนาทีใ่ นโซนอนุญาตใหเซอรฟเวอรของโซนอืน่ ขอถายโอนโซนได เพราะถาโซนนั้น
ตองการรักษาความปลอดภัยของระบบก็จะตองไมใหเซอรฟเวอรทอ่ี ยูใ นโดเมนอืน่ ขอถายโอน
โซนได
- ความผิดพลาด (errors) ความผิดพลาดเหลานีจ้ าํ เปนตองแกไขเพราะเปนการผิดพลาดแบบรุน
แรง เชน Host name of A record does not match PTR record การผิดพลาดแบบนีบ้ อกวาชือ่
โฮสตของ A record ไมตรงกับชือ่ โฮสตของ PTR เรคอรด จําเปนตองแกไขใหชอ่ื โฮสตของ A
record ใหตรงกับชือ่ โฮสตของ PTR record
โดยขอความทีอ่ ยูใ ตขอ ความคําเตือนหรือความผิดพลาดนัน้ คือการผิดพลาดตาง ๆ
ทีเ่ ปน
ประเภทของการผิดพลาดทีม่ นั อยูใ ตขอ ความนัน้ บรรทัดทีม่ เี ครือ่ งหมาย (-) เปนการบอกวาเปนความผิด
พลาดแบบใด บรรทัดถัดไปจะแสดงเรคอรดทีผ่ ดิ พลาดของชนิดความผิดพลาดในบรรทัดทีม่ เี ครือ่ งหมาย (-)
เชน
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- Host name of A record does not match PTR record
1.192.200.161.in-addr.arpa pointer = www1.netserv.chula.ac.th
www.cuaa.chula.ac.th internet address = 161.200.192.1
รูปที่ ข.8 ตัวอยางการวิเคราะหขอ มูลทีผ่ ดิ พลาดของโซน
Query โซน chula.ac.th
1. ดูวา เปนแท็บ Query หรือไม ถาไมใหกดทีแ่ ท็บของ Query กอน
2. กดบนปุม
3. รอสักครูจ นมีขอ มูลปรากฏขึน้ แสดงวาโปรแกรม query เสร็จแลว

รูปที่ ข.9 ผลของการ query เนมเซอรฟเวอรของโซน chula.ac.th

