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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอแนวคิดการออกแบบและพัฒนาตัววิเคราะห
โปรโตคอลสํ าหรับเครือขายคอมพิวเตอรที่มีคุณลักษณะพิเศษตางจาก
ระบบทัว่ ไป คือเปดโอกาสใหผูใชงานสามารถเพิ่มหรือลดชนิดโปรโต
คอลสําหรับการวิเคราะหไดโดยอิสระ ตัววิเคราะหโปรโตคอลฟอลคอน
พัฒนาขึน้ ใชงานบนระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ซผา นเอ็กซวนิ โดวส โดยจับ
แพคเก็ตทั้งหมดในเครือขายนํามาวิเคราะหตามรูปแบบของโปรโตคอลที่
ผูใ ชกาหนด
ํ
ดีมัลติเพล็กซโปรโตคอลทุกระดับชั้น พรอมทัง้ แสดงราย
ละเอียดของเฮดเดอรและขอมูลทั้งหมดในแพคเก็ต
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รูปที่ 1 ตัววิเคราะหโปรโตคอลในเครือขาย
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. บทนํา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีใชอยางแพรหลายในองคกรทั่ว
ไป เมือ่ ผูด แู ลระบบตองการทราบสถิตขิ องการใชงานเครือขาย หรือเครือ
ขายเกิดปญหาอยางใดอยางหนึง่ ขึน้ จําเปนตองมีเครือ่ งมือสําหรับตรวจ
สอบและแกไข ตัววิเคราะหโปรโตคอลทําหนาที่ตรวจจับแพคเก็ตใน
เครือขายและนํามาวิเคราะหขอ มูลทีบ่ รรจุอยูภ ายในแพคเก็ตนัน้ เพือ่ ตรวจ
หาสาเหตุของปญหาของเครือขายคอมพิวเตอร ตัววิเคราะหโปรโตคอล
อาจอยูในรูปของซอฟตแวรที่ใชงานไดกับคอมพิวเตอรทั่วไปหรือเปน
ซอฟตแวรทถ่ี กู ออกแบบมาใชกบั คอมพิวเตอรทม่ี ฮี ารดแวรเฉพาะ เชน
สนิฟเฟอร [1] ซึง่ เปนชือ่ ทีน่ ยิ มเรียกแทนตัววิเคราะหโปรโตคอล ถึงแม
วาตัววิเคราะหโปรโตคอลจะมีหนาที่เฉพาะงานแตก็มีลักษณะสมบัติพื้น
ฐานและการจัดวางระบบเหมือนกับสถานีงานในเครือขายดังตัวอยางใน
รูปที่ 1

ตัววิเคราะหโปรโตคอลทั่วไปมักจะมีขอจํากัดเหมือนกัน คือไม
สามารถวิเคราะหโปรโตคอลไดครอบคลุมทุกชนิด [2] เนือ่ งจากโปรโต
คอลบางชนิดเปนมาตรฐานทีน่ ํามาใชใหม หรือบางชนิดเปนโปรโตคอล
สวนตัวทีผ่ ใู ชออกแบบขึน้ เองเพือ่ จุดประสงคบางอยาง
โดยทัว่ ไปผู
พั ฒนาตัววิ เคราะหโปรโตคอลจะแกไขขอจํ ากัดนี้โดยการใหผูใชงาน
เขียนโปรแกรมเพิม่ เติมขึน้ เอง [3] เพือ่ วิเคราะหโปรโตคอลทีเ่ พิม่ ขึน้ โดย
เฉพาะ ทําใหยากตอการใชงานเนือ่ งจากผูใ ชบางคนไมมคี วามรูด า นเครือ
ขายคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเพียงพอ งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะ
แก ไ ขข อ จํ ากั ด โดยการแทนรู ป แบบของโปรโตคอลในรู ป ของไฟล
กํ าหนดคุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ให ตั ว วิ เ คราะห โ ปรโตคอลทราบรู ป แบบและ
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับโปรโตคอลทีป่ รากฎอยูใ นแพคเก็ตจริง ทํา
ใหวิเคราะหชนิดโปรโตคอล รายละเอียดของเฮดเดอร รวมถึงขอมูลที่
บรรจุทั้งหมดได ดวยวิธกี ารนีฟ้ อลคอนจะเปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน
สําหรับการวิเคราะหแพคเก็ต ใชงานงายและสะดวก เพราะสามารถเพิม่
หรือลดชนิดโปรโตคอลชนิดใดๆ ไดตามตองการ และไมจาเป
ํ นตองเขียน
โปรแกรมขึ้นเพิ่มเติม
เนื้อหาถัดไปจะกลาวเปนลําดับดังตอไปนี้ หัวขอที่ 2 เปนการ
อธิบายรายละเอียดของโครงสรางโดยทั่วไปของระบบ หัวขอที่ 3 กลาว
ถึงแนวคิดและรูปแบบโครงสรางของไฟลกําหนดคุณสมบัตโิ ปรโตคอล
หัวขอที่ 4 แสดงผลการทดสอบการทํางานของระบบ และหัวขอที่ 5 เปน
บทสรุปและแนวทางการพัฒนาตอ

2. โครงสรางของระบบ
ตั ว วิ เ คราะหโ ปรโตคอลในระบบนี้ ใ ช แ นวคิ ด การพั ฒ นา
ซอฟตแวรแบบโครงสราง เนือ่ งจากโปรแกรมทัง้ หมดมีการทํางานเปน
ลําดับทัง้ สิน้ นอกจากแนวคิดนีจ้ ะสะดวกตอการพัฒนาแลวยังงายตอการ
แกไขขอบกพรองอีกดวย ระบบนีพ้ ฒ
ั นาโดยใชภาษาซีบนระบบปฏิบตั ิ
การยูนกิ ซ ซึง่ เปนระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรทเ่ี หมาะกับการพัฒนา
ซอฟตแวรทเ่ี กีย่ วของกับระบบเครือขาย นอกจากนั้นระบบปฏิบัติการ
ยู นิกซยัง เปนที่นิยมดั ง นั้นจึง มี ซอฟตแวรจํ านวนมากพัฒนาขึ้นภายใต
ระบบนี้ ทําใหงายและสะดวกตอการนําไลบรารีทม่ี กี ารพัฒนาแลวมา
ประยุกตใชงาน โครงสรางโดยทัว่ ไปของระบบประกอบดวยสวนสําคัญ
3 สวนไดแกสว นรับแพคเก็ตจากเครือขาย สวนวิเคราะหโปรโตคอล และ
สวนโปรแกรมประยุกต ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 การจัดเก็บแพคเก็ต
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2.2 สวนวิเคราะหโปรโตคอล (Protocol Interpreter Engine)
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รูปที่ 2 โครงสรางของระบบ

2.1 สวนรับแพคเก็ตจากเครือขาย (Packet Capture Engine)
ในการสงแพคเก็ตของระบบอีเธอรเน็ต โฮสตตน ทางจะสงแพค
เก็ตกระจายไปในสายสัญญาณ ทุกโฮสตในเซกเมนตจะตรวจแพคเก็ตที่
ไดรบั วาสงถึงตนเองหรือไม
โดยการเปรียบเทียบฟลดแมคแอดเดรส
ปลายทางกับแมคแอดเดรสประจําตัว หากพบวามีคา ตรงกันก็จะรับแพค
เก็ตนัน้ ไปดําเนินการ มิฉะนั้นจะปลอยแพคเก็ตนั้นทิ้งไป ดังนั้นหลัก
การพืน้ ฐานของการสรางสวนรับแพคเก็ตจากเครือขายคือ การปรับการด
เครือขายใหอยูในภาวะรับทุกแพคเก็ตไปดํ าเนินการโดยไมตรวจสอบ
แมคแอดเดรสปลายทาง ภาวะนีเ้ รียกวา โพรมิสคูอสั (Promiscuous) [4]
และเปนภาวะพิเศษทีส่ ามารถปรับตัง้ ใหกบั การดเครือขายทัว่ ไป ยกเวน
การดเครือขายบางผลิตภัณฑทไ่ี มอนุญาตใหมภี าวะการทํางานนีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยของระบบ สวนรับแพคเก็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีการทํางานเปนลําดับ
รูปแบบเดียวกันกับไลบรารี libpcap [5]
แพคเก็ตที่รับมาแตละครั้งจะถูกเก็บในโครงสรางที่เหมาะสม
โดยใชหลักการของหนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) กลาวคือมี
แหลงเก็บสองสวนไดแก บัฟเฟอรซง่ึ เปนเนือ้ ทีใ่ นหนวยความจําหลักของ
ระบบและดิสก แพคเก็ตจะถูกจัดเก็บในบัฟเฟอรจนเต็มกอน หลังจากนั้น

สวนวิเคราะหโปรโตคอลมีหนาที่สําคัญคือวิเคราะหแพคเก็ต
โดยเปรียบเทียบรูปแบบโปรโตคอลที่ปรากฎในแพคเก็ตนั้นกับโปรโต
คอลทีอ่ ธิบายในไฟลกาหนดคุ
ํ
นสมบัติที่ผูใชกาหนดขึ
ํ
้น โครงสรางของ
ไฟลกําหนดคุณสมบัติโปรโตคอลที่ใชอธิบายรูปแบบของโปรโตคอลจะ
อธิบายในหัวขอที่ 3 หลังจากการวิเคราะหโปรโตคอลเสร็จสิ้นแลวจะมี
การเก็บรายละเอียดตางๆของผลที่ไดจากการวิเคราะหแลวสงตอใหสวน
โปรแกรมประยุกตเพือ่ ทํางานในรูปแบบตางๆ ตอไป การวิเคราะหแพค
เก็ตแบงเปนสองประเภทคือ การวิเคราะหกอนการจัดเก็บ และการ
วิเคราะหหลังการจัดเก็บ การวิเคราะหกอนการจัดเก็บ ไดแก การ
วิเคราะหแมคแอดเดรส การวิเคราะหโฮสตทไ่ี มรจู กั และการวิเคราะหชุด
โปรโตคอล สวนการวิเคราะหหลังการจัดเก็บ ประกอบดวยการวิเคราะห
ชนิดโปรโตคอลทุกระดับชั้นที่ระบบรูจัก การวิเคราะหแมคแอดเดรส
การวิเคราะหโฮสตทไ่ี มรจู กั การดีมัลติเพล็กซแพคเก็ตทุกระดับชั้นและ
การแสดงขอมูลในแพคเก็ตทั้งหมดดวยเลขฐานสิบหก พรอมกับอักขระ
แอสกีทส่ี ามารถแสดงได

2.3 สวนโปรแกรมประยุกต
โปรแกรมประยุกตเปนสวนของโปรแกรมทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพิม่
เติมเพือ่ ใหระบบมีความสามารถหลากหลาย ตัววิเคราะหโปรโตคอลฟอล
คอนมีโปรแกรมประยุกตทไ่ี ดพฒ
ั นาขึน้ ไดแก โปรแกรมแสดงสถิติที่ได
จากการจับแพคเก็ต [6] โปรแกรมตรวจสภาพโฮสตและเครือขาย [7] และ

โปรแกรมบริหารจัดการเครือขายโดยใชโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี [8]
เปนตน โปรแกรมแสดงสถิติการใชงานเครือขาย แสดงรายละเอียดตางๆ
ของโฮสต จํานวนแพคเก็ตบรอดคาส เปอรเซ็นตการใชงานเครือขาย มี
การแสดงผลหลายรูปแบบ ไดแก กราฟแทง กราฟเสน และตาราง เปนตน
โปรแกรมตรวจสอบสภาวะเครือขายเปนเครื่องมือพื้นฐานที่มีใชกันใน
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ซึ่งชวยในการแสดงรายละเอียดสภาวะตางๆ ได
แก โปรแกรม ping ใชสาหรั
ํ บตรวจสอบสภาวะของโฮสต โปรแกรม
ใชแสดงคุณสมบัตทิ างเครือขายของโฮสต
โปรแกรม
netstat
่ มตอจากโฮสตตน ทางไปยังโฮสต
traceroute ใชแสดงเสนทางการเชือ
ปลายทาง เครือ่ งมือพืน้ ฐานเหลานีย้ งั สามารถใชออพชันไดอกี หลายแบบ
โปรแกรมบริ ห ารจั ด การดู แ ลระบบเครื อ ข า ยใช ง านเพื่ อตรวจ
สถานะและข อ มู ล ของอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยที่ มี เ อสเอ็ น เอ็ ม พี เ อเจนต
โปรแกรมนี้จะสรางเอสเอ็นเอ็มพีเมสเสจเพื่อสงไปถามขอมูลที่เอสเอ็น
เอ็นพีเอเจนตโดยสามารถสงชนิดของพีดยี ู (PDU: Protocol Data Unit)
ทั้ง get request และ get next request และจะรอรับ get response ทีต่ อบ
กลับมา

3. โครงสรางไฟลกําหนดคุณสมบัติโปรโตคอล
ตัวอยางรูปแบบของไฟลกํ าหนดคุณสมบัติของโปรโตคอล
แสดงในรูปที่ 4 ประกอบดวยชือ่ โปรโตคอล (ProtocolName), ราย
ละเอียดสัน้ ๆของโปรโตคอล (ProtocolDescription), คาระบุ
ชนิดโปรโตคอล (ProtocolTypeValue) ในรูปตัวเลขฐานสิบ,
ชื่อและขนาดของฟลด (ProtocolField) โดยระบุขนาดเปนจํานวน
ไบต เมื่อระบุจนครบทุกฟลดแลวจะตองมีขอความจบฟลด (End) และ
ปดทายดวยรหัสจบโปรโตคอล (ProtocolEnd) ขอความใดทีป่ รากฏ
อยูห ลังเครือ่ งหมาย “ # “ จะถือวาเปนหมายเหตุและโปรแกรมจะละเวน
ขอความนัน้ ไปโดยไมแปลความหมาย
# 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

รูปที่ 4 ไฟลกําหนดคุณสมบัตโิ ปรโตคอล
เมื่อผูใชงานตองการเพิ่มหรือลดชนิดโปรโตคอลสําหรับการ
วิเคราะหครัง้ ตอไป สามารถแกไขเพิ่มเติมไฟลกาหนดคุ
ํ
ณสมบัตโิ ปรโต
คอลไดโดยตรง (ในระบบนี้ใชชื่อ protocol.conf) แตหากไมสะดวกหรือ
ยุง ยาก ระบบก็มีอินเทอรเฟสบนเอ็กซวินโดวสใหใชเชนกัน เมื่อกําหนด
คุณสมบัติทั้งหมดเสร็จสิ้นแลว ระบบจะสรางฐานขอมูลโปรโตคอลโดย
อัตโนมัติ ผูใ ชสามารถเรียกใชโปรแกรมไดทนั ทีโดยไมตอ งคอมไพล
โปรแกรมซําอี
้ กครัง้

4. การทดสอบการทํางาน
ระบบนีไ้ ดทดสอบทัง้ ภายใตสถานการณจริง และสถานการณ
จําลองทีส่ รางขึน้ โดยทดสอบกับเครือขายอีเธอรเน็ต หนาจอหลักของ
ระบบแสดงดังรูปที่ 5 การทดสอบโดยการจับแพคเก็ตทีม่ ขี นาดสูงสุดคือ
1,518 ไบต จํานวน 1,000,000 แพคเก็ต และแพคเก็ตขนาดตําสุ
่ ดคือ 64
ไบต จํานวน 1,000,000 แพคเก็ต ภายใตอตั ราการสงผานขอมูลที่ 2, 4, 6,
8 และ 10 เมกะบิตตอวินาที ผลที่ไดคือโปรแกรมสามารถจับแพคเก็ตได
ทัง้ หมดโดยไมมแี พคเก็ตสูญหาย

5. บทสรุปและแนวทางพัฒนาตอ

รูปที่ 5 หนาจอหลัก
เมื่อทดสอบโปรแกรมตรวจสอบเครือขายโดยใชโปรโตคอล
เอสเอ็นเอ็มพีโดยการเลือก get request ผลที่ไดจะแสดงในรูปที่ 6 การใช
งานจะงาย เพราะมีชนิดของคําสั่งกับอ็อบเจ็กตไอเดนติไฟเออรใหผูใช
สามารถเลือกจากลิสตได สําหรับในรูปที่ 7 แสดงจํานวนแพคเก็ตเมื่อ
จําแนกตามชุดโปรโตคอลหลังจากการวิเคราะหเสร็จสิน้

รูปที่ 6 การตรวจสอบเครือขายโดยใช get request

รูปที่ 7 จํานวนแพคเก็ตจําแนกตามชุดโปรโตคอล

ระบบปจจุบันมีขอจํ ากัดเรื่องระดับชั้นการนิยามโปรโตคอล
คือสามารถกํ าหนดไดเฉพาะโปรโตคอลระดับชั้นบนสุดที่อยูเหนือโปร
โตคอลดังตอไปนี้ (1) โปรโตคอลในระดับดาตาลิงคทกุ ชุดโปรโตคอล
(2) โปรโตคอลไอพี ทีซพี ี และยูดีพี สําหรับชุดโปรโตคอลทีซพี /ี ไอพี
(3) โปรโตคอลไอพีเอ็กซ สําหรับชุดโปรโตคอลโนเวล
การระบุฟลดสําหรับโปรโตคอลที่เพิ่มนั้นทําไดเฉพาะฟลดท่ี
มีขนาดเปนไบต เชน ถาฟลดมขี นาด 3 บิตตองแทนดวยขนาด 1 ไบต ทํา
ใหยากตอการวิเคราะห หรือหากในกรณีที่ฟลดของโปรโตคอลชนิดใดที่
มีขนาดไมแนนอนหรือมีไดหลายฟลดตอกันเปนจํ านวนไมคงที่แลว
โปรแกรมจะไมสามารถระบุไดวา ฟลดนน้ั มีคา เทาใด แนวคิดการพัฒนา
ตอไปในอนาคตของระบบนีค้ อื
การสรางภาษาหรือรูปแบบการแทน
โครงสรางของโปรโตคอลทุกชนิดในทุกระดับชั้นซึ่งจะแกขอจํากัดดัง
กลาวขางตนไดทง้ั หมด
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