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บทคัดยอ
บทความนี้นํ าเสนอแนวคิดการออกแบบและพัฒนาตัววิเคราะห

โปรโตคอลสํ าหรับเครือขายคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะพิเศษตางจาก
ระบบท่ัวไป คือเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถเพิ่มหรือลดชนิดโปรโต
คอลส ําหรับการวิเคราะหไดโดยอิสระ ตัววิเคราะหโปรโตคอลฟอลคอน
พัฒนาข้ึนใชงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซผานเอ็กซวินโดวส โดยจบั
แพคเก็ตทั้งหมดในเครือขายน ํามาวิเคราะหตามรูปแบบของโปรโตคอลท่ี
ผูใชกํ าหนด ดีมัลติเพล็กซโปรโตคอลทุกระดับชั้น พรอมท้ังแสดงราย
ละเอียดของเฮดเดอรและขอมูลทั้งหมดในแพคเก็ต

Abstract
This article presents an approach to develop protocol

analyzer with dynamic, run-time reconfiguration capability.
Our approach relies on the protocol definition file, which
describes the format and characteristics of protocol.  With this
technique, it is freely allowed to add, remove and update
protocol entry without source code modification or
recompilation. The configuration file can be modified by
window configuration interface and manually modification is
also allowed. FALCON, the first prototype of protocol
analyzer, is implemented using this approach.  FALCON
captures packets from a live network in real time and provides
packets details, various statistics, as well as tools for
troubleshooting networks.

1. บทน ํา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีใชอยางแพรหลายในองคกรทั่ว

ไป เม่ือผูดูแลระบบตองการทราบสถิติของการใชงานเครือขาย หรือเครือ
ขายเกิดปญหาอยางใดอยางหน่ึงข้ึน จํ าเปนตองมเีคร่ืองมอืสํ าหรับตรวจ
สอบและแกไข ตัววิเคราะหโปรโตคอลทํ าหนาที่ตรวจจับแพคเก็ตใน
เครือขายและนํ ามาวิเคราะหขอมูลท่ีบรรจุอยูภายในแพคเก็ตน้ันเพ่ือตรวจ
หาสาเหตุของปญหาของเครือขายคอมพิวเตอร ตัววิเคราะหโปรโตคอล
อาจอยูในรูปของซอฟตแวรที่ใชงานไดกับคอมพิวเตอรทั่วไปหรือเปน
ซอฟตแวรท่ีถูกออกแบบมาใชกับคอมพิวเตอรท่ีมีฮารดแวรเฉพาะ เชน
สนิฟเฟอร [1] ซ่ึงเปนช่ือท่ีนิยมเรียกแทนตัววิเคราะหโปรโตคอล ถึงแม
วาตัววิเคราะหโปรโตคอลจะมีหนาที่เฉพาะงานแตก็มีลักษณะสมบัติพื้น
ฐานและการจัดวางระบบเหมือนกับสถานีงานในเครือขายดังตัวอยางใน
รูปท่ี 1

รูปท่ี 1 ตัววิเคราะหโปรโตคอลในเครือขาย

ตัววิเคราะหโปรโตคอลทั่วไปมักจะมีขอจ ํากัดเหมือนกัน คือไม
สามารถวิเคราะหโปรโตคอลไดครอบคลุมทุกชนิด [2] เน่ืองจากโปรโต
คอลบางชนิดเปนมาตรฐานท่ีนํ ามาใชใหม หรือบางชนิดเปนโปรโตคอล
สวนตัวท่ีผูใชออกแบบข้ึนเองเพ่ือจุดประสงคบางอยาง โดยท่ัวไปผู
พัฒนาตัววิเคราะหโปรโตคอลจะแกไขขอจํ ากัดนี้โดยการใหผูใชงาน
เขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมข้ึนเอง [3] เพ่ือวิเคราะหโปรโตคอลท่ีเพ่ิมข้ึนโดย
เฉพาะ ทํ าใหยากตอการใชงานเน่ืองจากผูใชบางคนไมมีความรูดานเครือ
ขายคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเพียงพอ งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะ
แกไขขอจํ ากัดโดยการแทนรูปแบบของโปรโตคอลในรูปของไฟล
กํ าหนดคุณสมบัติเพ่ือใหตัววิเคราะหโปรโตคอลทราบรูปแบบและ
สามารถน ําไปเปรียบเทียบกับโปรโตคอลท่ีปรากฎอยูในแพคเก็ตจริง ทํ า
ใหวิเคราะหชนิดโปรโตคอล รายละเอียดของเฮดเดอร รวมถึงขอมูลที่
บรรจุทั้งหมดได ดวยวิธีการน้ีฟอลคอนจะเปนเคร่ืองมอืท่ีมีประโยชน
ส ําหรับการวิเคราะหแพคเก็ต ใชงานงายและสะดวก เพราะสามารถเพ่ิม
หรือลดชนิดโปรโตคอลชนิดใดๆ ไดตามตองการ และไมจ ําเปนตองเขียน
โปรแกรมขึ้นเพิ่มเติม

เนื้อหาถัดไปจะกลาวเปนล ําดับดังตอไปน้ี หัวขอท่ี 2 เปนการ
อธิบายรายละเอียดของโครงสรางโดยทั่วไปของระบบ หัวขอท่ี 3 กลาว
ถึงแนวคิดและรูปแบบโครงสรางของไฟลกํ าหนดคุณสมบัติโปรโตคอล 
หวัขอที ่ 4 แสดงผลการทดสอบการทํ างานของระบบ และหัวขอที่ 5 เปน
บทสรุปและแนวทางการพัฒนาตอ
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2. โครงสรางของระบบ
ตัววิ เคราะห โปรโตคอลในระบบนี้ใช แนวคิดการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบโครงสราง เน่ืองจากโปรแกรมท้ังหมดมีการทํ างานเปน
ล ําดับท้ังส้ิน นอกจากแนวคิดน้ีจะสะดวกตอการพัฒนาแลวยังงายตอการ
แกไขขอบกพรองอีกดวย ระบบน้ีพัฒนาโดยใชภาษาซีบนระบบปฏิบัติ
การยูนิกซ ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีเหมาะกับการพัฒนา
ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของกบัระบบเครือขาย นอกจากนั้นระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซยังเปนที่นิยมดังนั้นจึงมีซอฟตแวรจํ านวนมากพัฒนาขึ้นภายใต
ระบบนี ้ ทํ าใหงายและสะดวกตอการนํ าไลบรารีท่ีมีการพัฒนาแลวมา
ประยุกตใชงาน โครงสรางโดยท่ัวไปของระบบประกอบดวยสวนสํ าคญั
3 สวนไดแกสวนรับแพคเก็ตจากเครือขาย สวนวิเคราะหโปรโตคอล และ
สวนโปรแกรมประยุกต ดังแสดงในรูปที ่2

รูปท่ี 2 โครงสรางของระบบ

2.1 สวนรับแพคเก็ตจากเครือขาย (Packet Capture Engine)
ในการสงแพคเก็ตของระบบอีเธอรเน็ต โฮสตตนทางจะสงแพค

เก็ตกระจายไปในสายสัญญาณ ทุกโฮสตในเซกเมนตจะตรวจแพคเก็ตที่
ไดรับวาสงถงึตนเองหรือไม โดยการเปรียบเทียบฟลดแมคแอดเดรส
ปลายทางกับแมคแอดเดรสประจ ําตัว หากพบวามีคาตรงกันก็จะรับแพค
เกต็นัน้ไปด ําเนินการ      มิฉะนั้นจะปลอยแพคเก็ตนั้นทิ้งไป ดังนั้นหลัก
การพ้ืนฐานของการสรางสวนรับแพคเก็ตจากเครือขายคือ การปรับการด
เครือขายใหอยูในภาวะรับทุกแพคเก็ตไปดํ าเนินการโดยไมตรวจสอบ
แมคแอดเดรสปลายทาง ภาวะน้ีเรียกวา โพรมิสคูอัส (Promiscuous) [4]
และเปนภาวะพิเศษท่ีสามารถปรับต้ังใหกับการดเครือขายท่ัวไป ยกเวน
การดเครือขายบางผลิตภัณฑท่ีไมอนุญาตใหมีภาวะการทํ างานน้ีเพ่ือความ
ปลอดภัยของระบบ สวนรับแพคเก็ตท่ีพัฒนาข้ึนมีการทํ างานเปนลํ าดับ
รูปแบบเดียวกันกับไลบรารี libpcap [5]

แพคเก็ตท่ีรับมาแตละคร้ังจะถูกเก็บในโครงสรางที่เหมาะสม
โดยใชหลักการของหนวยความจํ าเสมือน (Virtual Memory) กลาวคือมี
แหลงเกบ็สองสวนไดแก บัฟเฟอรซ่ึงเปนเน้ือท่ีในหนวยความจํ าหลักของ
ระบบและดิสก แพคเก็ตจะถูกจัดเก็บในบฟัเฟอรจนเต็มกอน หลังจากนั้น

จงึเกบ็ลงดิสก ดังแสดงในรูปที ่ 3 เนื้อที่ที่ใชในการจัดเก็บมีขนาดไมแน
นอนขึ้นอยูกับจํ านวนแพคเก็ต การออกแบบลักษณะน้ีมีประโยชนมาก
เพราะเปนการใชเนื้อที่เก็บใหคุมคา และยังสงผลถึงประสิทธิภาพการ
ทํ างานโดยรวมของโปรแกรมอีกดวย

รูปท่ี 3 การจัดเก็บแพคเก็ต

2.2 สวนวิเคราะหโปรโตคอล (Protocol Interpreter Engine)
สวนวิเคราะหโปรโตคอลมีหนาที่สํ าคัญคือวิเคราะหแพคเก็ต

โดยเปรียบเทียบรูปแบบโปรโตคอลที่ปรากฎในแพคเก็ตนั้นกับโปรโต
คอลท่ีอธิบายในไฟลกํ าหนดคุนสมบัติที่ผูใชก ําหนดขึ้น โครงสรางของ
ไฟลกํ าหนดคุณสมบัติโปรโตคอลที่ใชอธิบายรูปแบบของโปรโตคอลจะ
อธบิายในหัวขอท่ี 3 หลังจากการวิเคราะหโปรโตคอลเสร็จสิ้นแลวจะมี
การเก็บรายละเอียดตางๆของผลที่ไดจากการวิเคราะหแลวสงตอใหสวน
โปรแกรมประยุกตเพ่ือทํ างานในรูปแบบตางๆ ตอไป การวิเคราะหแพค
เกต็แบงเปนสองประเภทคือ การวิเคราะหกอนการจัดเก็บ และการ
วิเคราะหหลังการจัดเก็บ การวิเคราะหกอนการจัดเก็บ ไดแก การ
วิเคราะหแมคแอดเดรส การวิเคราะหโฮสตท่ีไมรูจัก และการวิเคราะหชุด
โปรโตคอล สวนการวิเคราะหหลังการจัดเก็บ ประกอบดวยการวิเคราะห
ชนิดโปรโตคอลทุกระดับชั้นที่ระบบรูจัก การวิเคราะหแมคแอดเดรส
การวิเคราะหโฮสตท่ีไมรูจัก การดีมัลติเพล็กซแพคเก็ตทุกระดับชั้นและ
การแสดงขอมูลในแพคเก็ตทั้งหมดดวยเลขฐานสิบหก พรอมกับอักขระ
แอสกีท่ีสามารถแสดงได

2.3 สวนโปรแกรมประยุกต
โปรแกรมประยุกตเปนสวนของโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ิม

เติมเพ่ือใหระบบมีความสามารถหลากหลาย ตัววิเคราะหโปรโตคอลฟอล
คอนมีโปรแกรมประยุกตท่ีไดพัฒนาข้ึนไดแก โปรแกรมแสดงสถิติที่ได
จากการจับแพคเก็ต [6] โปรแกรมตรวจสภาพโฮสตและเครือขาย [7] และ

Physical network

Packet Capture Engine

Protocol Interpreter Engine

Statistic
module

Security
module

Monitor
module

Main
Memory

Temporary File

Packet File

 Buffer   enough

Buffer full



โปรแกรมบริหารจดัการเครือขายโดยใชโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี [8]
เปนตน โปรแกรมแสดงสถิติการใชงานเครือขาย แสดงรายละเอียดตางๆ
ของโฮสต จํ านวนแพคเก็ตบรอดคาส เปอรเซ็นตการใชงานเครือขาย มี
การแสดงผลหลายรูปแบบ ไดแก กราฟแทง กราฟเสน และตาราง เปนตน
โปรแกรมตรวจสอบสภาวะเครือขายเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่มีใชกันใน
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ซึ่งชวยในการแสดงรายละเอียดสภาวะตางๆ ได
แก โปรแกรม ping ใชส ําหรับตรวจสอบสภาวะของโฮสต โปรแกรม
netstat ใชแสดงคุณสมบัติทางเครือขายของโฮสต  โปรแกรม
traceroute ใชแสดงเสนทางการเช่ือมตอจากโฮสตตนทางไปยังโฮสต
ปลายทาง เคร่ืองมอืพ้ืนฐานเหลาน้ียังสามารถใชออพชันไดอีกหลายแบบ

โปรแกรมบริหารจัดการดูแลระบบเครือขายใชงานเพ่ือตรวจ
สถานะและข อมูลของอุปกรณ เครือขายที่มี เอสเอ็นเอ็มพีเอเจนต  
โปรแกรมน้ีจะสรางเอสเอ็นเอ็มพีเมสเสจเพ่ือสงไปถามขอมูลท่ีเอสเอ็น
เอ็นพีเอเจนตโดยสามารถสงชนิดของพีดียู (PDU: Protocol Data Unit)
ทั้ง get request และ get next request และจะรอรับ get response ท่ีตอบ
กลับมา

3. โครงสรางไฟลกํ าหนดคุณสมบัติโปรโตคอล
ตัวอยางรูปแบบของไฟลกํ าหนดคุณสมบัติของโปรโตคอล

แสดงในรูปที ่ 4 ประกอบดวยช่ือโปรโตคอล (ProtocolName), ราย
ละเอียดส้ันๆของโปรโตคอล (ProtocolDescription), คาระบุ
ชนิดโปรโตคอล (ProtocolTypeValue) ในรูปตัวเลขฐานสิบ,
ชื่อและขนาดของฟลด (ProtocolField) โดยระบุขนาดเปนจ ํานวน
ไบต เมื่อระบุจนครบทุกฟลดแลวจะตองมีขอความจบฟลด (End) และ
ปดทายดวยรหัสจบโปรโตคอล (ProtocolEnd) ขอความใดท่ีปรากฏ
อยูหลังเคร่ืองหมาย  “ # “ จะถือวาเปนหมายเหตุและโปรแกรมจะละเวน
ขอความน้ันไปโดยไมแปลความหมาย

# Put the protocol name in UPPER CASE ONLY
# This is used for specify the dynamic protocol
ProtocolName=ARP
# [OPTION] Description of protocol
ProtocolDescription=Address Resolution Protocol
# The value of this protocol in decimal
# specified in lower-layer
ProtocolTypeValue=\
ETH2=2054
SNAP=2054
# Protocol field name and size of field
# in byte
ProtocolField=\
HardType=2
ProtTyep=2
HardSize=1
ProtSize=1
OP=2
SendAddr=6
SendIP=4
TargetAddr=6

TargetIP=4
# End of field
End=-1
# End of protocol
ProtocolEnd=ARP

ProtocolName=ICMP
ProtocolDescription=Message Error
ProtocolTypeValue=\
IP=1
ProtocolField=\
Type=1
Code=1
Checksum=2
End=-1
ProtocolEnd=ICMP

ProtocolName=MY_PROTOCOL
ProtocolDescription=My define protocol
ProtocolTypeValue=\
UDP=5353
TCP=5353
ProtocolField=\
AskId=2
AnswerId=2
Flags=2
NumberOfQuestions=1
NumberOfAnswers=1
NumberOfServices=2
ServiceRequest=2
ServiceReply=2
End=-1
ProtocolEnd=MY_PROTOCOL

รูปท่ี 4 ไฟลกํ าหนดคุณสมบัติโปรโตคอล

เมื่อผูใชงานตองการเพ่ิมหรือลดชนิดโปรโตคอลสํ าหรับการ
วิเคราะหคร้ังตอไป สามารถแกไขเพิ่มเติมไฟลก ําหนดคุณสมบัติโปรโต
คอลไดโดยตรง (ในระบบนี้ใชชื่อ protocol.conf) แตหากไมสะดวกหรือ
ยุงยาก ระบบก็มีอินเทอรเฟสบนเอ็กซวินโดวสใหใชเชนกัน เมื่อก ําหนด
คณุสมบัติทั้งหมดเสร็จสิ้นแลว ระบบจะสรางฐานขอมูลโปรโตคอลโดย
อัตโนมัติ ผูใชสามารถเรียกใชโปรแกรมไดทันทีโดยไมตองคอมไพล
โปรแกรมซ้ํ าอีกคร้ัง

4. การทดสอบการท ํางาน
ระบบน้ีไดทดสอบท้ังภายใตสถานการณจริง และสถานการณ

จํ าลองท่ีสรางข้ึน โดยทดสอบกับเครือขายอีเธอรเน็ต หนาจอหลักของ
ระบบแสดงดังรูปที่ 5 การทดสอบโดยการจับแพคเก็ตท่ีมีขนาดสูงสดุคือ
1,518 ไบต จํ านวน 1,000,000 แพคเก็ต และแพคเก็ตขนาดตํ ่าสุดคือ 64
ไบต จํ านวน 1,000,000 แพคเก็ต ภายใตอัตราการสงผานขอมูลท่ี 2, 4, 6,
8 และ 10 เมกะบิตตอวินาที ผลที่ไดคือโปรแกรมสามารถจับแพคเก็ตได
ท้ังหมดโดยไมมีแพคเก็ตสูญหาย



รูปท่ี 5 หนาจอหลัก

เมื่อทดสอบโปรแกรมตรวจสอบเครือขายโดยใชโปรโตคอล
เอสเอ็นเอ็มพีโดยการเลือก get request ผลที่ไดจะแสดงในรูปที่ 6 การใช
งานจะงาย เพราะมีชนิดของค ําสั่งกับอ็อบเจ็กตไอเดนติไฟเออรใหผูใช
สามารถเลือกจากลิสตได ส ําหรับในรูปท่ี 7 แสดงจ ํานวนแพคเก็ตเมื่อ
จ ําแนกตามชดุโปรโตคอลหลังจากการวิเคราะหเสร็จสิน้

รูปท่ี 6 การตรวจสอบเครือขายโดยใช get request

รูปท่ี 7 จํ านวนแพคเก็ตจ ําแนกตามชดุโปรโตคอล

5. บทสรุปและแนวทางพัฒนาตอ
ระบบปจจุบันมีขอจํ ากัดเร่ืองระดับชั้นการนิยามโปรโตคอล

คือสามารถกํ าหนดไดเฉพาะโปรโตคอลระดับชั้นบนสุดที่อยูเหนือโปร
โตคอลดังตอไปน้ี (1) โปรโตคอลในระดับดาตาลิงคทุกชุดโปรโตคอล
(2) โปรโตคอลไอพี ทีซีพี และยูดีพ ี ส ําหรับชุดโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี
(3) โปรโตคอลไอพีเอ็กซ ส ําหรับชุดโปรโตคอลโนเวล

การระบุฟลดสํ าหรับโปรโตคอลท่ีเพ่ิมน้ันทํ าไดเฉพาะฟลดท่ี
มีขนาดเปนไบต เชน ถาฟลดมีขนาด 3 บิตตองแทนดวยขนาด 1 ไบต ทํ า
ใหยากตอการวิเคราะห หรือหากในกรณีที่ฟลดของโปรโตคอลชนิดใดที่
มีขนาดไมแนนอนหรือมีไดหลายฟลดตอกันเปนจํ านวนไมคงที่แลว
โปรแกรมจะไมสามารถระบุไดวาฟลดน้ันมีคาเทาใด แนวคิดการพัฒนา
ตอไปในอนาคตของระบบน้ีคือ การสรางภาษาหรือรูปแบบการแทน
โครงสรางของโปรโตคอลทุกชนิดในทุกระดับชั้นซึ่งจะแกขอจํ ากัดดัง
กลาวขางตนไดท้ังหมด
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