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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวถึงการออกแบบไฟรวอลลบนระบบปฏิบัติการลี
นุกซภายใตโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เพื่อทําหนาทีเ่ ปนตัวจัดการตรวจสอบ
แพ็คเก็ตตามกฎทีต่ ง้ั ไว ระบบทีส่ รางขึน้ มาผานการทดสอบและวิเคราะห
สมรรถนะเทียบกับการสงแพคเก็ตดวยเคอรเนลโดยตรง ผลการทดสอบ
พบวาสมรรถนะที่ไดไมมีความแตกตางนัยสําคัญ ตนแบบของระบบที่
ออกแบบและพัฒนาสามารถนําไปใชเปนเครือ่ งมือและพัฒนา เราเตอร
หรือไฟรวอลลทม่ี สี มรรถนะสูงขึน้ ได
Abstract
This article describes a design an implementation of
Linux based firewall under TCP/IP. We conduct experiments
and evaluate performance of the designed prototype compare to
Linux kernel forwarding. Experimental results show that there
is no significance different in performance between kernel
forwarding and ours. The prototype can be used as a basic tools
for more advanced router or firewall with additional features.

1. ความหมาย และโครงสรางของไฟรวอลล
ไฟรวอลล คือรูปแบบของโปรแกรม หรืออุปกรณทถ่ี กู จัดตัง้ อยู
บนเน็ตเวิรค ทําหนาทีป่ อ งกันทรัพยากรตางๆ จากภายนอกองคกรตอภาย
ในองคกรได ซึง่ โดยทัว่ ไปสามารถจัดแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
 ระบบกลัน่ กรอง (Packet Filtering Gateways) ระบบนีจ้ ะตรวจสอบ
ทุก ๆ แพ็คเก็ตทีเ่ ขาหรือออกในเน็ตเวิรค ซึ่งใชระบบกฎตัดสินสวน
ของแอดเดรสตนทาง แอดเดรสปลายทาง และพอรต มีความยืดหยุน
สูง ระบบนี้จะตรวจสอบสวนของเฮดเดอรเทานั้น ดังนั้นจึงเปน
ระบบที่มีความปลอดภัยคอนขางต่ํา เหมาะสําหรับองคกรทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่าํ ระบบนีท้ าํ งานไดเร็วเนือ่ งจากทํางานในระดับชัน้ ไอพี (ชั้นที่
3) ของโอเอสไอ
 แอพลิเคชัน่ เกตเวย (Application Gateways) ระบบนีส้ ามารถตรวจ
สอบวาใครซึง่ กําลังติดตอกับไฟรวอลล หรือเครือ่ งใดบริการใด ที่ใช
อยูไ ด เชน เอฟทีพี หรือเทลเน็ต เนื่องจากทํางานในระดับชั้นแอ-พลิ
เคชั่น (ชั้นที่ 7) ของโอเอสไอ สวนมากใชในรูปแบบของตัวบริการ
(proxy) ซึ่งเปนตัวกลางในการรับสงขอมูล ดังนั้นการทํางานจะชา
กวาระบบกลั่นกรอง









เซอรกติ -เลเวล เกตเวย (Circuit-level gateway) การทํางานจะคลาย
กับแบบระบบกลั่นกรอง แตตางกันที่การทํางานที่แตกตางกันบน
ระดับโอเอสไอ เชน ทีซพี ี หรือยูดีพี ซึง่ เมือ่ มีการตรวจสอบการเชือ่ ม
ตอครั้งแรกแลว แพ็คเก็ตตอไปจะไมถูกตรวจสอบอีกครั้ง
โครงสรางของไฟรวอลล แบงได 3 ประเภทดังนี้ [1,2]
มัลติโฮมสโฮสต (Multi-homed hosts) จะประกอบไปดวยการด
อินเตอรเฟสมากกวาสองการดขึน้ ไป ตอกับเน็ตเวิรค ทีต่ า งกันอยาง
นอยสองเน็ตเวิรค ทีแ่ ยกจากกัน
สกรีนนิงโฮสต (Screening hosts) สวนมากจะมีเครื่องพิเศษที่เรียกวา
แบสชั่น โฮสต (Bastion host) เพือ่ ใชตดิ ตอกับเครือขายภายนอกโดย
ขอมูลที่ผานเขาหรือออกจะตองผานแบสชั่น โฮสตกอนจากนั้นจะ
ส ง ผานไปยัง ตั วเราเตอรซึ่ ง ระบบกลั่นกรองจะถูกนํามาใชดวยใน
สวนนี้ โดยเรียกวาสกรีนนิง เราเตอร (Screening Router)
สกรีนนิงซับเน็ต (Screening subnet) โครงสรางนี้จะเพิ่มเลเยอร
พิเศษขึน้ มาเรียกวาเพริมเิ ตอร เน็ตเวิรค (Perimeter Network) ซึ่งจะ
แยกส ว นเน็ ต เวิ ร ค ภายในกั บ แบสชั่ น โฮสตจากนั้นจะแยกผ าน
เน็ตเวิรคภายนอกดวยเราเตอรอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจกลาวไดวา ระบบนี้
มักจะมีทง้ั เราเตอรภายใน และเราเตอรภายนอกอยูคูกันและคั่นกลาง
ดวยเพริมเิ ตอร เน็ตเวิรคซึ่งตอกับแบสชั่น โฮสต อีกครัง้ หนึง่

บทความนี้จัดหัวขอการอธิบายดังตอไปนี้ หัวขอถัดไปจะกลาว
ถึงการออกแบบ และสรางโครงงานนี้รวมไปถึงการปรับแตงคาตางๆให
เหมาะสม จากนั้นในหัวขอที่ 3 จะเปนการทดสอบประสิทธิภาพของโครง
งานที่จัดทําขึ้น และหัวขอตอไปจะเปนการสรุปรวมถึงแนวการพัฒนาตอ
ในอนาคตของโครงงานนี้ ด ว ย หั วข อสุดทายจะรวมเอกสารอางอิงถึง
ทฤษฎีที่สามารถหาเพิ่มเติมได

2. การออกแบบ
ระบบไฟรวอลลที่ออกแบบ คือระบบกลั่นกรองมีหนาที่คัดเลือก
หรือนําขอมูลไปตรวจสอบกับกฎที่มีอยูเพื่อที่จะอนุญาตใหขอ มูลเขาหรือ
ออกในแตละอินเตอรเฟสของเครือขายที่ดูแลอยูไดดังรูปที่ 1

∏

สวนติดตอกับผูใ ช เปนสวนทีใ่ หคา ตาง ๆ เพือ่ การทํางานทีถ่ กู ตอง
รวมถึงใหคา ปรับปรุงตารางกฎใหเหมาะสม

รูป
ที่ 1 ไฟรวอลล แบบระบบกลัน่ กรอง

2.1 รูปแบบการจัดการแพ็คเก็ต
ไฟรวอลลจะรอรับขอมูลที่มีโปรโตคอลไอพีที่อยูในเลเยอรที่สาม
จากแตละอินเตอรเฟสจากนั้นนําขอมูลไปเปรียบเทียบกับกฎที่ไดตั้ง ไวซง่ึ
ถูกแบงเปนสองสวนคือสวนขาเขา และสวนขาออกตามรูปแบบวิธีการที่
ใชในเราเตอรซิสโกดังรูปที่ 2 และ 3

รูปที่ 4 โครงสรางของ ไฟรวอลล

2.2.1 สวนติดตอกับอินเตอรเฟส
มีหนาทีค่ อยรอรับขอมูลทีเ่ ขามาในแตละอินเตอรเฟสเพือ่ นํามา
เปรียบเทียบและตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับขอมูลนั้นๆ โดยเปด ซ็อค
เก็ตรอรับขอมูลจากแตละอินเตอรเฟสเพื่อเปรียบเทียบกับกฎถาอนุญาต
โปรแกรมจะตองสงขอมูลนี้ตอไปยังเครือ่ งปลายทางซึง่ เคอรเนลจะค นหา
เสนทาง (static route) และตรวจสอบการบันทึกสถิติดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 รูปแบบการทํางานสวนขาเขา

รูปที่ 3 รูปแบบการทํางานสวนขาออก
จากรูปการทํางานสวนขาออกมีหลักการที่ตางกันกับสวนขาเขา
คือ สวนขาออกจะมีการคนหาเสนทางมากอน (Route of Interface) แลว
หลังจากนั้นจึงเขามาเปรียบเทียบกับกฎที่มีอยูแลวจึงดําเนินการตัดสินใจ
กับขอมูลนั้นๆตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้สวนขาเขาและขาออกจะเหมือนกัน

2.2 โครงสรางระบบ
แนวคิดการออกแบบโดยรวมคือรับขอมูลจากแตละอินเตอรเฟส
ของตัวเราเตอรแลวพิจารณาสวนเฮดเดอรวาจะจัดการสงขอมูลนีต้ อ ไปยัง
เน็ ตเวิรคอื่นหรือไมโดยเปรี ยบเทียบกับกฎที่ ไดตั้ง ไว โครงสรางการ
ทํางานจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังรูปที่ 4
∏ สวนติดตอกับอินเตอรเฟส ทําหนาทีร่ อรับขอมูลทีม่ โี ปรโตคอล ไอ
พีขึ้นไปเปรียบเทียบกับตารางกฎ และปฏิบัติตามคาในตารางกฎที่
กําหนดไวรวมถึงการบันทึกสถิตขิ อ มูลทีผ่ า นเขาออก
∏ สวนควบคุมการทํางาน เปนสวนควบคุมการทํางานทั้งหมดทั้งใน
สวนอินเตอรเฟส หรือแมแตบนั ทึกคาตาง ๆ ลงดิสก และรวมถึงรอง
รับการติดตอกับสวนติดตอกับผูใช

รูปที่ 5 โครงสรางการทํางานสวนติดตอกับอินเตอรเฟส

2.2.2 สวนควบคุมการทํางาน
สวนนีจ้ ะควบคุมการทํางานของโปรแกรม การใหคาตางๆ ซึ่ง
จะทําใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสม รูปแบบการจัดเก็บ ขอ
มูลซึง่ จะประกอบไปดวยการใหคา ของแตละอินเตอรเฟส, ระบบ ตาราง
กฎ, รูปแบบการจัดเก็บคาสถิติ และรูปแบบการติดตอสื่อสาร ซึ่งการ
ทํางานจะใชไฟลในการเก็บคา รูปแบบการติดตอกับไฟลดงั รูปที่ 6

รูปที่ 6 โครงสรางการทํางานสวนควบคุมการทํางาน

2.2.2.1 การใหคาแตละอินเตอรเฟส

ในที่นี้เราใชไฟลที่ใหคาติดตั้งคือ Interface.conf ซึ่งถา
มีการเปลี่ยนแปลงอินเตอรเฟสแตละครั้ง ผูใชตองมาเปลี่ยนคาในไฟลให
ตรงกับแตละอินเตอรเฟสรูปแบบการใหคา เปนดังนี้

การบันทึกขอมูลการติดตอทั้งหมดจะเก็บคาสถิติลงไฟลจะแยก
แตละอินเตอรเฟสซึง่ อยูใ นไฟล eth*.log สามารถตรวจสอบไดจาก
สวนติดตอกับผูใช รูปแบบภายในไฟลจะมีลักษณะดังนี้

[interface] [type] [rule file] [IP-Address] [Netmask]

[action] [date-time] [interface][protocol] [Source IP]
[Dest IP][source port| type] [dest port|code] [length]

2.2.2.2 ระบบตารางกฎ
คาตารางกฎจะถูกกําหนดมาจากไฟล Interface.conf
เรียบรอยแลว ในไฟลตารางกฎนี้จะใชเปรียบเทียบกับขอมูลโดยหนึ่งกฎ
ตอหนึ่งบรรทัด และตารางกฎในแตละอินเตอรเฟสจะแยกจากกัน การ
เปรีย บเทีย บขอมูลกับตารางกฎใชการเปรียบเทียบกับเฮดเดอรเทานั้น
กลไกสําหรับการเปรียบเทียบกับตารางกฎจะเปนดังรูปที่ 7 ซึ่งสามารถ
รองรับโปรโตคอล ไอพี, ทีซพี ี, ยูดพี ี, ไอซีเอ็มพี และไอจีเอ็มพี

2.2.2.4 รูปแบบการติดตอสื่อสาร
เนื่องจากมีการติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการให
คาเริม่ ตนและคาตางๆ แบงออกเปนสองสวนคือสวนควบคุมติดตอกับ อิน
เตอรเฟสโดยใชยูดีพีซ็อคเก็ต และสวนควบคุมติดตอกับผูใชโดยใช ทีซพี ี
ซ็อคเก็ตดังรูปที่ 9 (ก) ซึ่งโปรโตคอลในการเชื่อมตอจะเปนดังรูปที่ 9 (ข)
โดยมีรหัสคําสัง่ 1 ไบต (สําหรับสวนติดตอกับอินเตอรเฟส และ 3 ถึง 32
ไบตสําหรับสวนติดตอกับผูใช) จากนัน้ ตามดวยชองวางและรหัสอินเตอร
เฟส 6 ไบตตามดวยชองวาง ทายสุดเปนขอมูล 0 ถึง 255 ไบต
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รูปที่ 9 รูปแบบการติดตอสื่อสาร (ก) การติดตอในแตละสวน
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2.2.3 สวนติดตอกับผูใ ช

รูปที่ 7 โครงสรางการทํางานสวนตารางกฎ
การทํางานใช วิ ธี เ สมื อ นกั บ ค นหาเส น ทางมาก อ นโดยตรวจ
สอบดานขาออกวาเครื่องปลายทางมีกฎที่ใชกับขอมูลนั้นๆ หรือไม ถามี
และเปน deny หรือ drop ก็จะทําตามกฎนั้นๆ ทันทีแตถา permit ก็
จะตรวจสอบกฎที่อินเตอรเฟสนั้นๆ (สวนขาเขา) อีกครัง้ หนึง่ ดังรูปที่ 8 แต
ละอินเตอรเฟสจะตองรูคาตารางกฎของสวนอื่นๆดวย ดังนัน้ ถาสงขอมูล
ไปยังปลายทางจะตองมี permit OUT ของตนทางดวยเสมอเพราะ
วาคากฎที่ไดตั้งคามาตรฐานไวคือ deny OUT ทุกเน็ตเวิรค

รูปที่ 8 หลักการทํางานสวน การตรวจสอบขาเขา และขาออก

2.2.2.3 การเก็บคาสถิติ

เปนสวนทีผ่ ใู ชสามารถกําหนดคาตางๆ ที่ถูกตองใหแกโปรแกรม
ส ว นนี้ จ ะถู ก แบ ง ออกเป น สองรู ป แบบคื อ แบบตั ว อั ก ษรธรรมดาซึ่ ง
สามารถใชโปรแกรมเทลเน็ตมาใหคาตางๆ แกไฟรวอลลในกรณีที่ไม
สามารถใชกราฟกได และแบบกราฟกซึ่งใชผานสคริปตทีซีแอล/ทีเค ซึ่ง
ทั้งสองแบบนี้จะเปนการควบคุมโดยใชซ็อคเก็ตควบคุม ดังนัน้ จึงตองเนน
ทางดานความปลอดภัยพอสมควรดังทีจ่ ะพัฒนาตอไปในอนาคต รูปแบบ
ของสวนการติดตอกับผูใชจะเปนดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 รูปแบบสวนการติดตอกับผูใช

3. การทดสอบประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการทํางานของเราเตอรสามารถวัดไดจากอัตราการ
นําสงแพ็คเก็ตออกไปโดยไมมีการสูญหาย ดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพของไฟรวอลลที่ออกแบบจึงใชโปรแกรมสงแพ็คเก็ตจากสถานีหนึ่ง
ไปสูอ กี สถานีหนึง่ ผานไฟรวอลลซง่ึ ทําหนาทีเ่ สมือนเปนเราตอรดวย และ
วัด จํานวนแพ็ค เก็ตที่รับไดที่ส ถานีปลายทางก็จะทราบวาประสิทธิภาพ
ของไฟรวอลลมคี วามสามารถนําสงแพ็คเก็ตดวยอัตราสูงสุดเทาใด
อุปกรณเพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพประกอบดวยพีซที าํ งานภาย
ใตระบบปฏิบัติการลีนุกซจํานวน 2 เครือ่ งโดยสงขอมูลดวยขนาด อัตรา
เร็วทีต่ า งกันผานตัวลีนกุ ซเราเตอรซง่ึ การเชือ่ มตอจะเปนดังรูปที่ 11

เคอรเนลมีประสิทธิภาพใกลเคียงกันทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก บั ขนาดของหนวยความ
จําสํารองและขนาดของตารางกฎทีม่ อี ยูด ว ย [4]

LOSS (%)
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รูปที่ 11 การเชือ่ มตอเพือ่ ทําการทดสอบประสิทธิภาพ
โปรแกรมทีใ่ ชทดสอบประสิทธิภาพ ทํางานโดยสถานี A สราง
ไอพีแพ็คเก็ตทีม่ ขี นาดแพ็คเก็ตตางๆ กันสงไปยังสถานี B ไอพีแพ็คเก็ตที่
สงมีขนาดแปรเปลีย่ นไปจากขนาด 64, 256, 512, 1024 และ1500 ไบตใน
ขณะเดียวกันขนาดของขอมูลจะทดสอบที่อัตราเร็วการสงแพ็คเก็ตตางๆ
กันคือ 500, 1000, 2000, 4000 และ12500 แพ็คเก็ตตอวินาที ยกเวนขนาด
แพ็คเก็ตที่ 512 ไบตเปนตนไปไมสามารถทดสอบดวยอัตราสงทีส่ งู มากได
เพราะขอจํากัดทางดานขนาดแพ็คเก็ตทีส่ งู เกินไป
เพื่อความถูกตองแมนยําในการทดสอบจึงไดดําเนินการทดสอบ
ซ้ํา 5 ครั้ง และหาคาเฉลีย่ ของอัตราการสูญเสีย กราฟรูปที่ 12 (ก) แสดงถึง
อัตราการสูญเสียของแพ็คเก็ตทีท่ ดสอบตามกรรมวิธขี า งตน จากรูปจะพบ
วาไฟรวอลลเริ่มมีแพ็คเก็ตสูญเสีย 17 เปอรเซ็นตเมื่อนําสงแพ็คเก็ตใน
อัตรา 10000 แพ็คเก็ตตอวินาทีสําหรับแพ็คเก็ตขนาดเล็กที่สุด 64 ไบต
และมีแพ็คเก็ต 65 เปอรเซ็นตสาํ หรับการนําสงแพ็คเก็ตทีอ่ ตั รา 1000 แพ็ค
เก็ตตอวินาทีสาํ หรับแพ็คเก็ตขนาดใหญสดุ ขนาด 1500 ไบต
สําหรับผลการทดสอบไฟรวอลลที่ออกแบบซึ่งแสดงไดดังรูปที่
12 (ข) ในรูปนี้ไฟรวอลลเริ่มมีแพ็คเก็ตสูญเสีย 19 เปอรเซ็นตเมือ่ นําสง
แพ็คเก็ตในอัตรา 10000 แพ็คเก็ตตอวินาที สําหรับแพ็คเก็ตขนาดเล็กที่สุด
64 ไบต และมีแพ็คเก็ต 75 เปอรเซ็นตสาํ หรับการนําสงแพ็คเก็ตในอัตรา
1000 แพ็คเก็ตตอวินาที สําหรับแพ็คเก็ตขนาดใหญสุดที่ขนาด 1500 ไบต
ปจจัยสําคัญสําหรับประสิทธิภาพของตัวเราเตอรมีความสัมพันธระหว าง
ขนาดขอมูล อัตราเร็วในการสงผานขอมูล และอัตราการสูญเสียซึ่งถา
ขนาดของขอมูลมีจํานวนมากอัตราเร็วจะลดลง และอัตราการสูญเสียจะ
ขึ้นอยูกับอัตราเร็วในการสงผานขอมูล ถาอัตราเร็วการสงผานขอมูลมาก
อัตราการสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียลดังรูปที่ 12 (ก),
(ข) และจากผลที่ไดปรากฎวาประสิทธิภาพของตัวไฟรวอลลและลีนุกซ
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รูปที่ 12 การทดสอบประสิทธิภาพ (ก) ลีนกุ ซ เคอรเนล
(ข) ไฟรวอลล

4. สรุปและงานในอนาคต
ไฟร ว อลลที่ พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถและสมรรถนะเทา
เทียมกับการสงแพ็คเก็ตโดยตรงผานเคอรเนล การพัฒนาและเพิม่ ขีดความ
สามารถอืน่ จึงทําไดงา ย ถึงแมจะมีเคอรเนลรุนใหมออกมา
การสื่อสารที่เชื่อมตอกันในแตละสวนจะใชการสงผานไฟล
ขอมูลเปนหลัก ซึง่ สามารถพัฒนาใหมคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ โดยการสง
ผานทางเครือขายและใชเทคนิคการพิสูจนตัวจริง (Authentication)
แผนงานในอนาคตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใหไฟร
วอลลสามารถบริหารแบนวิดธโดยจัดลําดับความสําคัญตามโปรโตคอลที่
ตองการได
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