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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวถึงแนวคิดการออกแบบนิยามที่ใชอธิบาย

ลักษณะของโปรโตคอล เพ่ือใชสรางโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอล 
นิยามท่ีออกแบบสามารถบรรยายลักษณะของโปรโตคอลทุกๆ ชนิดที่มี
อยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคตไดโดยครอบคลุมถึงโปรโต
คอลท่ีอยูในเลเยอร 2 ถึง 7 ตามขอกําหนดของโอเอสไอ ประโยชนการใช
งานคือนํานิยามไปใชกําหนดโปรโตคอล เพ่ือสรางโปรแกรมวิเคราะห
โปรโตคอลแบบสากล เม่ือตองการใหโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอลรูจกั
กับโปรโตคอลใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงฟลดในโปรโตคอลเดิม ผูใช
ไมจําเปนตองแกไขโปรแกรมใหม หากแตปรับเปลี่ยนเฉพาะแฟมที่
กําหนดลักษณะโปรโตคอลเทานั้น

Abstract
Implementation of protocol analyzer relies on per

protocol modules as existing of protocols. This results a much
effort for software development as well as a modification for
updated or newly designed  protocols.  This research proposes
a new approach for implementation of universal protocol
analyzer using directed syntax and definition of protocol
format.  With our proposed, the system needs only a
configuration files described the protocol characteristics. The
parsing engine is, therefore, unique and   universal for any
protocol. Any changed or updated of protocols do not require
source code modification or recompilation of parsing modules.
The definition conforms all protocols from layer 2 to 7 of the
OSI reference model.

1. บทนํา
ตัววิเคราะหโปรโตคอล ทําหนาที่ตรวจจับแพคเก็ตในเครือ

ขายและนํามาวิเคราะหขอมูลที่บรรจุอยูภายในแพคเก็ตนั้น ตัววิเคราะห
โปรโตคอลอาจอย ูในรูปของซอฟตแวรท่ีใชงานไดกับคอมพิวเตอรท่ัวไป 
หรือเปนซอฟตแวรที่ถูกออกแบบมาใชกับคอมพิวเตอรที่มีฮารดแวร
เฉพาะ เชน สนิฟเฟอร [1] ซ่ึงเปนช่ือท่ีนิยมเรียกแทนตัววิเคราะหโปรโต
คอล ถึงแมวาตัววิเคราะหโปรโตคอลจะมีหนาท่ีเฉพาะงานแตก็มีลักษณะ
สมบัติพ้ืนฐานและการจัดวางระบบเหมือนกับสถานีงานในเครือขายดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 ตัววิเคราะหโปรโตคอลในเครือขาย

ในปจจุบันโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอลยังถูกจํากัดที่จะ
ออกแบบมาสําหรับวิเคราะหโปรโตคอลที่จํากัด ไมสามารถท่ีจะเพ่ิมเติม
โปรโตคอลใหมๆ  [2] เขาไปได หรือสามารถทําไดโดยการเขียน
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมโปรโตคอลใหมๆ โดยจําเปนตองคอมไพลโปรแกรม
ใหมทุกครั้ง

งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอลที่
ปรับเปลี่ยนไดกับทุกโปรโตคอลที่มีอยูในปจจุบันไดแก โครงการฟอล
คอน [3] โดยฟอลคอนยังมีขีดจํากัดคือ สามารถกําหนดแฟมกําหนดการ
ทํางานในเลเยอรบนสุดของแตละเลเยอร และทําไดในบางโปรโตคอล

จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของยังไมพบ
เอกสารอางอิงใดกลาวถึงการออกแบบนิยามท่ีใชอธิบายโปรโตคอลแบบ
สากลและการกาํหนดรูปแบบโปรโตคอลจากแฟมกาํหนดการทํางาน 
(Configuration file)

บทความนี้จะนําเสนองานแนวคิดที่จะออกแบบนิยามที่ผูใช
สามารถบรรยายลักษณะของโปรโตคอลชนิดใดๆ ที่มีอยูทั้งในปจจุบัน 
และอนาคตได หัวขอถัดไปจะกลาวถึงงานวิจัยที่ทํามาแลวในสวนของตัว
วิเคราะหโปรโตคอล ในหัวขอที่ 3 จะกลาวถึงนิยามท่ีใชอธิบายโปรโต
คอลแบบสากล และหัวขอที่ 4 เปนบทสรุป
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2. ตัววิเคราะหโปรโตคอลในฟอลคอน
โปรแกรมเร่ิมทํางานดวยการสรางฐานขอมูลโปรโตคอลพล

วัตจากแฟมกําหนดคุณสมบัติของโปรโตคอลพลวัต (Dynamic Protocol 
Configuration File) ซึ่งผูใชสามารถแกไขได ฐานขอมูลน้ีมีความสําคัญ
ตอการวิเคราะหโปรโตคอล เน่ืองจากหากโปรแกรมไมทราบรูปแบบของ
โปรโตคอลชนิดใดก็จะมาตรวจเทียบดูกับฐานขอมูลนี ้ ตัวอยางรูปแบบ
ของแฟมกําหนดคุณสมบัติของโปรโตคอลพลวัต แสดงในรูปที่ 2
ประกอบดวยช่ือโปรโตคอล (ProtocolName) รายละเอียดส้ันๆ ของ
โปรโตคอล (ProtocolDescription) คาท่ีระบุชนิดโปรโตคอล
(ProtocolTypeValue) ซึ่งเปนคาที่อยูในโปรโตคอลในระดับชั้นที่
ต่ํากวาหนึ่งระดับชั้นตามมาตรฐานโอเอสไอ พรอมกับระบุเปนตัวเลข
ฐานสิบ ชื่อของฟลดและขนาดของฟลด (ProtocolField) โดยระบุ
ขนาดของฟลดเปนจํานวนไบต เมื่อระบุจนครบทุกฟลดแลวจะตองมีขอ
ความ จบฟลด  (End)  และปดทายดวยขอบเขตของโปรโตคอล
(ProtocolEnd) ขอความใดท่ีปรากฏอยูหลังเคร่ืองหมาย  “ # ” หรือ
บรรทัดใดท่ีไมมีขอความใดอยู โปรแกรมก็จะไมแปลความหมาย

# Put the protocol name in UPPER CASE
ProtocolName=ICMP
# [OPTION] Description of protocol
ProtocolDescription=Message Error
# The value of this protocol in decimal #
specified in lower-layer
ProtocolTypeValue=\
IP=1
# Protocol field name and size of field # in
byte
ProtocolField=\
Type=1
Code=1
Checksum=2
# End of field
End=-1
# End of protocol
ProtocolEnd=ICMP

ProtocolName=DNS
ProtocolDescription=Domain Name System
ProtocolTypeValue=\
UDP=53
TCP=53
ProtocolField=\
Identification=2
Flags=2
NumberOfQuestions=2
NumberOfAnswerRRs=2
NumberOfAuthorityRRs=2
NumberOfAdditionalRRs=2
End=-1
ProtocolEnd=DNS

รูปท่ี 2 ตัวอยางแฟมกําหนดคุณสมบัติโปรโตคอลพลวัต

แฟมกําหนดคุณสมบัติโปรโตคอลพลวัตที่ออกแบบไม
สามารถท่ีจะอธิบายลักษณะของโปรโตคอลในแบบท่ัวๆ ไปได ในหัวขอ

ถัดไป จะเสนอแนวคิดที่จะออกแบบนิยามที่จะอธิบายโปรโตคอลทุก
ชนิดได

3. นิยามท่ีใชอธิบายโปรโตคอลแบบสากล
นิยามท่ีจะอธิบายลักษณะของโปรโตคอลแบบสากล จะตอง

อธิบายภาพรวมของโครงสรางของโปรโตคอลตางๆ ท่ีเชื่อมตอกันอยู 
และสามารถอธิบายฟลดตางๆ ในโปรโตคอลได โดยจะตองอธิบาย
ตําแหนงเร่ิมตนและความยาวของฟลดได

3.1. โครงสรางแบบลําดับช้ันของโปรโตคอล
ลักษณะทางโครงสรางของโปรโตคอลจะประกอบเปนโครง

สรางแบบลําดับช้ัน ดังรูปที ่ 3 ตามโครงสรางของโอเอสไอ โดยช้ันนอก
สุดอยูท่ีเลเยอรลางสุด ในแตละเลเยอรจะประกอบไปดวยฟลด ที่ใชเก็บ
ขอมูลตางๆ

โครงสรางของนิยามท่ีออกแบบ จะมองโปรโตคอลที่ละชนิด
แบบลําดับชั้น คือมองท่ีเฮดเดอร (header) ของโปรโตคอลในลําดับชั้น
นั้น และจะสงสวนท่ีเปนดาตา (data) ไปใหกับโปรโตคอลในลําดับชั้น
ถัดไปทํางานตอ

รูปท่ี 3 ตัวอยางโครงสรางแบบลําดับช้ันของโปรโตคอล

สิ่งที่นิยามทาํในแตละลําดับชั้นของโปรโตคอล คือการตี
ความฟลดตางๆ ในโปรโตคอลนั้นๆ ส่ิงท่ีวิจัยอยูคือ การออกแบบนิยามท่ี
จะใชอธิบายโครงสราง และฟลดทั้งหมด ตนแบบโครงสรางการนิยาม 
โปรโตคอลในแตละลําดับชั้น แสดงดังรูปที ่4

<protocol name> = {
<field name> = <start position>, <length>,   
<type>, <description>;
   ……
[if <condition> then goto <next protocol
configuration file>;]
};

รูปท่ี 4 การนิยามโครงสรางของโปรโตคอล
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<protocol
name> ช่ือของโปรโตคอลท่ีต้ังข้ึน
<field name> ชื่อฟลด   
<start
position> ตําแหนงเริ่มตน ตามดวยชนิดของขอมูล เชน bit,

byte, word
<length> ความยาวของฟลดตามดวยชนิดของขอมูล เชน

bit, byte, word
<type> ชนิดของขอมูลในฟลดนั้น เชน จํานวนเต็ม (int),

ตัวอักษร (char), ไบนารี (bin)
<description> คําอธิบายฟลดน้ันๆ
<condition> เงือ่นไข
<next
protocol
configuration
file>

ช่ือแฟมกําหนดการทํางานถัดไปท่ีจะสงดาตาไป
ตีความตอ

3.2. การสงตอใหโปรโตคอลอ่ืน
เม่ือนิยามตีความเฮดเดอรเรียบรอยแลว และจะสงดาตาใหกับ

โปรโตคอลในเลเยอรถัดไปตีความตอ เชน โปรโตคอลไอพี [4] หากฟลด 
protocol มีคาเทากับ 6 จะสงดาตาตําแหนงท่ี hlen*4 ถึง len ไปใหแฟม
กําหนดการทํางานชื่อ tcp.conf แสดงตัวอยางดงัรูปท่ี 5

if <condition> then goto <next protocol
configuration file>;
if  protocol = 6 then tcp.conf, hlen*4, len

รูปท่ี 5 การสงตอใหโปรโตคอลอ่ืน

3.3. รูปแบบการอธิบายฟลด
สิ่งสําคัญที่สุดในการออกแบบนิยามที่จะใชอธิบายลักษณะ

ของโปรโตคอลไดคือ การอธิบายลักษณะของฟลดได เน่ืองจากลักษณะ
ฟลดมีความแตกตางกันในแตละโปรโตคอล ฉะนั้นกอนการออกแบบ
นิยามจะตองวิเคราะหลักษณะของฟลดตางๆ กอน การบรรยายลักษณะ
โดยท่ัวๆ ไปของฟลดจะตองกําหนดตําแหนงเร่ิมตน และความยาวของ
แตละฟลด โดยจัดแบงไดดังนี้

3.3.1. การระบุตําแหนงของฟลด ในแตละโปรโตคอล แบงลักษณะของ
ฟลดออกเปน 2 ชนิด คือ

• ฟลดตาํแหนงคงที่ เปนฟลดที่มีตําแหนงปรากฏอยูตายตัวในโปร
โตคอลนั้นๆ ซ่ึงเปนฟลดแบบปกติท่ีพบกันอยูโดยท่ัวๆ ไป อยาง
ในโปรโตคอลไอพี เชนฟลด version, header len., tos, etc. ตัว
อยางดงัรูปท่ี 6

<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
ver = 0 bit, 4 bit, int, “version”;

รูปท่ี 6 การอธิบายโครงสรางฟลดตําแหนงคงท่ี

• ฟลดตาํแหนงแปรเปล่ียน เปนฟลดที่อาจจะมีหรือไมมีปรากฏใน
โปรโตคอลนั้นก็ได วิธีการตรวจสอบจําเปนจะตองดูจากฟลดขาง
เคียงเปนตัวบอก เชน โปรโตคอล IP [4] ฟลด hlen จะบอกวามีฟลด 
option หรือไมโดยคํานวนจาก hlen*4-20 หากไดคาเปน 0 แสดงวา
ไมมี option ดังรูปที ่7

<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
hlen = 4 bit, 4 bit, int, “header length”;
option = 20 byte, hlen *4 -20, bin, “IP
option”;

รูปท่ี 7 การอธิบายโครงสรางฟลดตําแหนงแปรเปล่ียน

3.3.2. การระบุความยาวของฟลด ในแตละฟลดจะตองมีความยาว ซึ่ง
ความยาวจะแบงเปน 2 ประเภท
• ความยาวคงท่ี เปนความยาวฟลดแบบแนนอนตายตัว เปนลักษณะ
สวนมากของฟลดตางๆ เชน ในโปรโตคอลไอพีมีฟลด version, 
header len, etc. ตางก็มีความยาวแนนอน ตัวอยางดังรูปท่ี 8

<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
ver = 0 bit, 4 bit, int, “version”;

รูปท่ี 8 การอธิบายโครงสรางฟลดแบบความยาวคงท่ี

• ความยาวแปรเปล่ียน เปนความยาวฟลดแบบไมแนนอน การหา
ความยาวของฟลดน้ันทําได 2 วิธีคือ

� มีฟลดขางเคียงเปนตัวบอก เชน การคํานวณหาความยาวฟลด 
option ใน ไอพีทําไดโดยคํานวณจาก hlen *4 –20 ดังรูปที ่9

<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
hlen = 4 bit, 4 bit, int, “header length”;
option = 20 byte, hlen *4 -20, bin, “IP
option”;

รูปท่ี 9 การอธิบายโครงสรางฟลดความยาวแปรเปล่ียนแบบมีฟลดอ่ืน
บอกความยาว

� มีอักขระพิเศษเปนตัวข้ัน เชน ในโปรโตคอลเอชทีทีพ ี [5] ในสวน
เฮดเดอรและดาตาจะถูกขั้นดวยอักขระแอสก ีENTER (13) 2 ตัวติด
กัน ดังรูปที ่10



<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
http_header = x, until (13, 13), char, “HTTP
header”;

รูปท่ี 10 การอธิบายโครงสรางฟลดความยาวแปรเปล่ียนแบบมีอักขระ
พิเศษข้ัน

3.3.3. ฟลดทีใ่หความหมายเด่ียวและหลายความหมาย ในฟลดทั่วๆ ไป 
จะเปนแบบความหมายเดี่ยวคือในฟลดนั้นจะใหความหมายเพียงอยาง
เดียว แตในบางฟลดอาจจะมีความหมายยอยๆ ลงไปอีกเราเรียกวา หลาย
ความหมาย เชน โปรโตคอลไอพี ในฟลด TOS ประกอบดวยฟลดยอย 
เชน precedence, normal delay, normal throughput การออกแบบในสวน 
หลายความหมายนี้ จะออกแบบในลักษณะเปนเซ็ด ของกลุมของคาใน
ฟลดวามีชวงเทาไร จะมีคําอธิบายใน description วาอะไร ดังตัว
อยางในรูปท่ี 11

tos = x, y, int, case { 0 .. 5 “tos aaa”;
         6 .. 10 “tos bbb”;

}

รูปท่ี 11 การอธิบายโครงสรางฟลดหลายความหมาย

4. สรุป
โครงการฟอลคอนเปนงานวิจัยท่ีพัฒนาไปแลว และสามารถ

กําหนดลักษณะของโปรโตคอล  ในแฟมกําหนดการทํ างานได  
ในระดับหนึ่ง คือสามารถกําหนดแฟมกําหนดการทํางานในเลเยอรบนสุด
ของแตละเลเยอร และทําไดเพียงบางโปรโตคอล งานท่ีกําลังพัฒนาตอ
จากโครงการฟอลคอนคือ การออกแบบและสรางนิยามสําหรับอธิบาย
โปรโตคอลทุกๆ ชนิดในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคตได

สิ่งที่ไดกลาวไปในบทความนี้เปนแนวคิดที่จะสรางนิยาม
สําหรับอธิบายโปรโตคอลแบบสากล โดยสวนน้ีเปนสวนหน่ึงของงาน
วิจัย Nontri Analyzer ซ่ึงกําลังวิจัยเพ่ือสรางโปรแกรมวิเคราะหโปรโต
คอลที่สามารถรูจักโปรโตคอลทุกชนิดที่มีอยูทั้งในปจจุบันและอนาคตได 
โดยเพียงแคบรรยายลักษณะของโปรโตคอลดวยนิยามท่ีออกแบบข้ึน

หลังจากที่โปรแกรมตีความโปรโตคอลแลวผลลัพท จะสงตอ
ใหกับโมดูลอื่นเพื่อวิเคราะหตอ เชน การเก็บสถิต ิการวิเคราะหการจูโจม
ระบบ การเฝาดูขอมูลท่ีผานเขามา
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