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บทคัดยอ
บทความนี้ กลาวถึง แนวคิดการออกแบบนิยามที่ ใชอธิ บาย
ลัก ษณะของโปรโตคอล เพื่อใชสรางโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอล
นิยามที่ออกแบบสามารถบรรยายลักษณะของโปรโตคอลทุกๆ ชนิดที่มี
อยูในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคตไดโดยครอบคลุมถึงโปรโต
คอลทีอ่ ยูใ นเลเยอร 2 ถึง 7 ตามขอกําหนดของโอเอสไอ ประโยชนการใช
งานคือนํานิยามไปใชกําหนดโปรโตคอล เพื่อสรางโปรแกรมวิเคราะห
โปรโตคอลแบบสากล เมือ่ ตองการใหโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอลรูจ กั
กับโปรโตคอลใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงฟลดในโปรโตคอลเดิม ผูใช
ไม จํ าเป น ต อ งแกไ ขโปรแกรมใหม หากแต ปรับเปลี่ ยนเฉพาะแฟมที่
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
โปรโตคอลอาจอยูใ นรูปของซอฟตแวรทใ่ี ชงานไดกบั คอมพิวเตอรทว่ั ไป
หรื อ เป น ซอฟต แ วรที่ถูก ออกแบบมาใชกับคอมพิวเตอรที่มี ฮ าร ดแวร
เฉพาะ เชน สนิฟเฟอร [1] ซึง่ เปนชือ่ ทีน่ ยิ มเรียกแทนตัววิเคราะหโปรโต
คอล ถึงแมวา ตัววิเคราะหโปรโตคอลจะมีหนาทีเ่ ฉพาะงานแตกม็ ลี กั ษณะ
สมบัติพื้นฐานและการจัดวางระบบเหมือนกับสถานีงานในเครือขายดัง
ตัวอยางในรูปที่ 1

Protocol Analyzer

Station

Station

รูปที่ 1 ตัววิเคราะหโปรโตคอลในเครือขาย
ในป จ จุ บั น โปรแกรมวิ เ คราะห โ ปรโตคอลยั ง ถู ก จํากั ด ที่ จะ
ออกแบบมาสําหรับวิเคราะหโปรโตคอลที่จํากัด ไมสามารถทีจ่ ะเพิม่ เติม
โปรโตคอลใหม ๆ [2] เขาไปได หรือสามารถทํ าไดโ ดยการเขียน
โปรแกรมเพื่อเพิ่มโปรโตคอลใหมๆ โดยจําเปนตองคอมไพลโปรแกรม
ใหมทุกครั้ง
งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะหโปรโตคอลที่
ปรับเปลี่ยนไดกับทุกโปรโตคอลที่มีอยูในปจจุบันไดแก โครงการฟอล
คอน [3] โดยฟอลคอนยังมีขดี จํากัดคือ สามารถกําหนดแฟมกําหนดการ
ทํางานในเลเยอรบนสุดของแตละเลเยอร และทําไดในบางโปรโตคอล
จากการค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง ไม พ บ
เอกสารอางอิงใดกลาวถึงการออกแบบนิยามทีใ่ ชอธิบายโปรโตคอลแบบ
สากลและการกํา หนดรู ป แบบโปรโตคอลจากแฟ ม กํา หนดการทํางาน
(Configuration file)
บทความนี้จะนําเสนองานแนวคิดที่จะออกแบบนิยามที่ผูใช
สามารถบรรยายลักษณะของโปรโตคอลชนิดใดๆ ที่มีอยูทั้งในปจจุบัน
และอนาคตได หัวขอถัดไปจะกลาวถึงงานวิจัยที่ทํามาแลวในสวนของตัว
วิเคราะหโปรโตคอล ในหัวขอที่ 3 จะกลาวถึงนิยามทีใ่ ชอธิบายโปรโต
คอลแบบสากล และหัวขอที่ 4 เปนบทสรุป

2. ตัววิเคราะหโปรโตคอลในฟอลคอน
โปรแกรมเริ่มทํางานดวยการสรางฐานขอมูลโปรโตคอลพล
วัตจากแฟมกําหนดคุณสมบัตขิ องโปรโตคอลพลวัต (Dynamic Protocol
Configuration File) ซึ่งผูใชสามารถแกไขได ฐานขอมูลนีม้ คี วามสําคัญ
ตอการวิเคราะหโปรโตคอล เนือ่ งจากหากโปรแกรมไมทราบรูปแบบของ
โปรโตคอลชนิดใดก็จะมาตรวจเทียบดูกับฐานขอมูลนี้ ตัวอยางรูปแบบ
ของแฟ ม กําหนดคุ ณ สมบั ติ ข องโปรโตคอลพลวัต แสดงในรู ป ที่ 2
ประกอบดวยชือ่ โปรโตคอล (ProtocolName) รายละเอียดสัน้ ๆ ของ
โปรโตคอล (ProtocolDescription) คาที่ระบุชนิดโปรโตคอล
(ProtocolTypeValue) ซึ่งเปนคาที่อยูในโปรโตคอลในระดับชั้นที่
ตํ่ากวาหนึ่งระดับชั้นตามมาตรฐานโอเอสไอ พรอมกับระบุเปนตัวเลข
ฐานสิบ ชื่อของฟลดและขนาดของฟลด (ProtocolField) โดยระบุ
ขนาดของฟลดเปนจํานวนไบต เมื่อระบุจนครบทุกฟลดแลวจะตองมีขอ
ความ จบฟ ล ด ( End ) และป ด ท า ยด ว ยขอบเขตของโปรโตคอล
(ProtocolEnd) ขอความใดทีป่ รากฏอยูห ลังเครือ่ งหมาย “ # ” หรือ
บรรทัดใดทีไ่ มมขี อ ความใดอยู 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

รูปที่ 2 ตัวอยางแฟมกําหนดคุณสมบัตโิ ปรโตคอลพลวัต
แฟ ม กํ าหนดคุ ณ สมบั ติ โ ปรโตคอลพลวั ต ที่ อ อกแบบไม
สามารถทีจ่ ะอธิบายลักษณะของโปรโตคอลในแบบทัว่ ๆ ไปได ในหัวขอ

ถัดไป จะเสนอแนวคิดที่จะออกแบบนิยามที่จะอธิบายโปรโตคอลทุก
ชนิดได

3. นิยามทีใ่ ชอธิบายโปรโตคอลแบบสากล
นิยามที่จะอธิบายลักษณะของโปรโตคอลแบบสากล จะตอง
อธิบายภาพรวมของโครงสรางของโปรโตคอลตางๆ ที่เชื่อมตอกันอยู
และสามารถอธิบายฟลดตางๆ ในโปรโตคอลได โดยจะตองอธิบาย
ตําแหนงเริม่ ตนและความยาวของฟลดได

3.1. โครงสรางแบบลําดับชัน้ ของโปรโตคอล
ลักษณะทางโครงสรางของโปรโตคอลจะประกอบเปนโครง
สรางแบบลําดับชัน้ ดังรูปที่ 3 ตามโครงสรางของโอเอสไอ โดยชัน้ นอก
สุดอยูท เ่ี ลเยอรลา งสุด ในแตละเลเยอรจะประกอบไปดวยฟลด ที่ใชเก็บ
ขอมูลตางๆ
โครงสรางของนิยามทีอ่ อกแบบ จะมองโปรโตคอลที่ละชนิด
แบบลําดับชั้น คือมองทีเ่ ฮดเดอร (header) ของโปรโตคอลในลําดับชั้น
นั้น และจะสงสวนทีเ่ ปนดาตา (data) ไปใหกับโปรโตคอลในลําดับชั้น
ถัดไปทํางานตอ
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รูปที่ 3 ตัวอยางโครงสรางแบบลําดับชัน้ ของโปรโตคอล
สิ่ ง ที่ นิ ย ามทํา ในแต ล ะลําดั บ ชั้ น ของโปรโตคอล คื อการตี
ความฟลดตา งๆ ในโปรโตคอลนั้นๆ สิง่ ทีว่ จิ ยั อยูค อื การออกแบบนิยามที่
จะใชอธิบายโครงสราง และฟลดทั้งหมด ตนแบบโครงสรางการนิยาม
โปรโตคอลในแตละลําดับชั้น แสดงดังรูปที่ 4
<protocol name> = {
<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
……
[if <condition> then goto <next protocol
configuration file>;]
};

รูปที่ 4 การนิยามโครงสรางของโปรโตคอล

<protocol
name>
<field name>
<start
position>
<length>

<type>

<description>
<condition>
<next
protocol
configuration
file>

ชือ่ ของโปรโตคอลทีต่ ง้ั ขึน้
ชื่อฟลด
ตําแหนงเริ่มตน ตามดวยชนิดของขอมูล เชน bit,
byte, word
ความยาวของฟลดตามดวยชนิดของขอมูล เชน
bit, byte, word
ชนิดของขอมูลในฟลดนั้น เชน จํานวนเต็ม (int),
ตัวอักษร (char), ไบนารี (bin)
คําอธิบายฟลดนน้ั ๆ
เงือ่ นไข
ชือ่ แฟมกําหนดการทํางานถัดไปทีจ่ ะสงดาตาไป
ตีความตอ

3.2. การสงตอใหโปรโตคอลอืน่
เมือ่ นิยามตีความเฮดเดอรเรียบรอยแลว และจะสงดาตาใหกับ
โปรโตคอลในเลเยอรถดั ไปตีความตอ เชน โปรโตคอลไอพี [4] หากฟลด
protocol มีคา เทากับ 6 จะสงดาตาตําแหนงที่ hlen*4 ถึง len ไปใหแฟม
กําหนดการทํางานชื่อ tcp.conf แสดงตัวอยางดังรูปที่ 5
if <condition> then goto <next protocol
configuration file>;
if protocol = 6 then tcp.conf, hlen*4, len

รูปที่ 5 การสงตอใหโปรโตคอลอืน่

3.3. รูปแบบการอธิบายฟลด
สิ่ง สําคัญที่สุด ในการออกแบบนิยามที่จะใชอธิบายลักษณะ
ของโปรโตคอลไดคือ การอธิบายลักษณะของฟลดได เนือ่ งจากลักษณะ
ฟลดมีความแตกตางกันในแตละโปรโตคอล ฉะนั้นกอนการออกแบบ
นิยามจะตองวิเคราะหลกั ษณะของฟลดตา งๆ กอน การบรรยายลักษณะ
โดยทัว่ ๆ ไปของฟลดจะตองกําหนดตําแหนงเริม่ ตน และความยาวของ
แตละฟลด โดยจัดแบงไดดังนี้
3.3.1. การระบุตาํ แหนงของฟลด ในแตละโปรโตคอล แบงลักษณะของ
ฟลดออกเปน 2 ชนิด คือ
•

ฟลดตาํ แหนงคงที่ เปนฟลดที่มีตําแหนงปรากฏอยูตายตัวในโปร
โตคอลนั้นๆ ซึง่ เปนฟลดแบบปกติทพ่ี บกันอยูโ ดยทัว่ ๆ ไป อยาง
ในโปรโตคอลไอพี เชนฟลด version, header len., tos, etc. ตัว
อยางดังรูปที่ 6

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

รูปที่ 6 การอธิบายโครงสรางฟลดตาํ แหนงคงที่
•

ฟลดตาํ แหนงแปรเปลี่ยน เปนฟลดที่อาจจะมีหรือไมมีปรากฏใน
โปรโตคอลนั้นก็ได วิธีการตรวจสอบจําเปนจะตองดูจากฟลดขาง
เคียงเปนตัวบอก เชน โปรโตคอล IP [4] ฟลด hlen จะบอกวามีฟล ด
option หรือไมโดยคํานวนจาก hlen*4-20 หากไดคา เปน 0 แสดงวา
ไมมี option ดังรูปที่ 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”;

รูปที่ 7 การอธิบายโครงสรางฟลดตาํ แหนงแปรเปลีย่ น
3.3.2. การระบุความยาวของฟลด ในแตละฟลดจะตองมีความยาว ซึ่ง
ความยาวจะแบงเปน 2 ประเภท
• ความยาวคงที่ เปนความยาวฟลดแบบแนนอนตายตัว เปนลักษณะ
สวนมากของฟลดตางๆ เชน ในโปรโตคอลไอพีมฟี ล ด version,
header len, etc. ตางก็มคี วามยาวแนนอน ตัวอยางดังรูปที่ 8
<field name> = <start position>, <length>,
<type>, <description>;
ver = 0 bit, 4 bit, int, “version”;

รูปที่ 8 การอธิบายโครงสรางฟลดแบบความยาวคงที่
•

ความยาวแปรเปลี่ยน เปนความยาวฟลดแบบไมแนนอน การหา
ความยาวของฟลดนน้ั ทําได 2 วิธคี ือ



มี ฟลดขางเคี ย งเปนตัวบอก เชน การคํานวณหาความยาวฟลด
option ใน ไอพีทาํ ไดโดยคํานวณจาก hlen *4 –20 ดังรูปที่ 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”;

รูปที่ 9 การอธิบายโครงสรางฟลดความยาวแปรเปลีย่ นแบบมีฟล ดอน่ื
บอกความยาว


มีอกั ขระพิเศษเปนตัวขัน้ เชน ในโปรโตคอลเอชทีทีพี [5] ในสวน
เฮดเดอรและดาตาจะถูกขั้นดวยอักขระแอสกี ENTER (13) 2 ตัวติด
กัน ดังรูปที่ 10

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

รูปที่ 10 การอธิบายโครงสรางฟลดความยาวแปรเปลีย่ นแบบมีอกั ขระ
พิเศษขัน้
3.3.3. ฟลดทใ่ี หความหมายเดีย่ วและหลายความหมาย ในฟลดทั่วๆ ไป
จะเปน แบบความหมายเดี่ยวคือในฟลดนั้นจะใหความหมายเพียงอยาง
เดียว แตในบางฟลดอาจจะมีความหมายยอยๆ ลงไปอีกเราเรียกวา หลาย
ความหมาย เชน โปรโตคอลไอพี ในฟลด TOS ประกอบดวยฟลดยอ ย
เชน precedence, normal delay, normal throughput การออกแบบในสวน
หลายความหมายนี้ จะออกแบบในลักษณะเปนเซ็ด ของกลุมของคาใน
ฟลดวา มีชว งเทาไร จะมีคาํ อธิบายใน description วาอะไร ดังตัว
อยางในรูปที่ 11
tos = x, y, int, case { 0 .. 5 “tos aaa”;
6 .. 10 “tos bbb”;
}

รูปที่ 11 การอธิบายโครงสรางฟลดหลายความหมาย

4. สรุป
โครงการฟอลคอนเปนงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาไปแลว และสามารถ
กํ าหนดลั ก ษณะของโปรโตคอล ในแฟ ม กํ าหนดการทํ างานได
ในระดับหนึ่ง คือสามารถกําหนดแฟมกําหนดการทํางานในเลเยอรบนสุด
ของแตละเลเยอร และทําไดเพียงบางโปรโตคอล งานทีก่ าํ ลังพัฒนาตอ
จากโครงการฟอลคอนคือ การออกแบบและสรางนิยามสําหรับอธิบาย
โปรโตคอลทุกๆ ชนิดในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคตได
สิ่ ง ที่ ไ ด ก ล า วไปในบทความนี้ เปนแนวคิ ดที่ จะสรางนิยาม
สําหรับอธิบายโปรโตคอลแบบสากล โดยสวนนี้เปนสวนหนึง่ ของงาน
วิจัย Nontri Analyzer ซึง่ กําลังวิจยั เพือ่ สรางโปรแกรมวิเคราะหโปรโต
คอลที่สามารถรูจักโปรโตคอลทุกชนิดที่มีอยูทั้งในปจจุบันและอนาคตได
โดยเพียงแคบรรยายลักษณะของโปรโตคอลดวยนิยามทีอ่ อกแบบขึน้
หลังจากที่โปรแกรมตีความโปรโตคอลแลวผลลัพท จะสงตอ
ใหกับโมดูลอื่นเพื่อวิเคราะหตอ เชน การเก็บสถิติ การวิเคราะหการจูโจม
ระบบ การเฝาดูขอ มูลทีผ่ า นเขามา
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