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Abstract.

Electronic transactions have been widely adopted around the globe. A number of
file transfer applications have been developed without any concern about security of transactions. To
secure file transfers, a number of security protocols were proposed, but they still lack of necessary
security properties. This paper introduces a secure file transfer protocol that applies both digital
certificates and symmetric cryptography to provide data confidentiality, integrity and party
authentication. Moreover, the proposed protocol applies an offline session key generation and
distribution technique to enhance security of session keys
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โพรโทคอลการถายโอนไฟลอยางมั่นคงปลอดภัยที่มีพื้นฐานจากเซสชันคียที่มีการใชงานอยางจำกัด
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การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดรับการยอมรับมากขึ้น ทำใหเกิด
แอพพลิเคชันที่สามารถสงขอมูลผานเครือขายมากมาย หากแต โพรโทคอลสำหรับการ
ถายโอนไฟลผานเครือขายยังไมมีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอ นอกจากนี้งานวิจัย
ที่มีอยูก็ยังไมมี ความมั่นคงปลอดภัย ในระดับ ที่นาพอใจ บทความวิจัยฉบับนี้เสนอ
โพรโทคอลที่ใชในการถายโอนขอมูลเพื่อ ความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้น โดยมีการ
ประยุกตใชใบรับรองดิจิทัลรวมกับ วิทยาการเขารหัสลับ แบบสมมาตร เพื่อใชใน
การรักษาความลับและการพิสูจน ตัวจริงและไดประยุกตใชเทคนิคการสราง
แลกกระจายเซสชันคียแบบออฟไลน เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการรับสง
ขอมูลยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้แบงเปน 2 โพรโทคอล คือ โพรโทคอลสำหรับการพิสูจนตัวจริง
(Authentication Protocol) และโพรโทคอลสำหรับการรับสงไฟล (Transfer Protocol)

-

Authentication Protocol

-

โพรโทคอลสำหรับการพิสูจนตัวจริงมีการทำงานดังนี้ เริ่มโดยที่ C สรางเซ็ตของ {KCS,
DKCS, MCS} โดยที่ KCS คือ Long-term key, DKCS คือ Distribution key และ MCS คือ
คาสุมที่เปนการระบุจำนวนของคียที่ตองการ
สรางขึ้นเปนพารามิเตอรของเทคนิคการสรางและกระจายเซสชันคียแบบออฟไลน [9]
จากนั้นจึงนำคาดังกลาวเขารหัสลับดวย Pub-S จากนั้นนำคา KCS, DKCS, MCS
มาผานฟงกชั่นแฮชและเขารหัสลับดวย Pri-C ดังแสดงขางลาง

คำสำคัญ: การถายโอนไฟล, วิทยาการเขารหัสลับ, โพรโทคอลความมั่นคงปลอดภัย,
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือขาย

Abstract

Electronic transactions have been widely adopted around the globe.
A number of ﬁle transfer applications have been developed without any
concern about security of transactions. To secure ﬁle transfers, a number
of security protocols were proposed, but they still lack of necessary security properties. This paper introduces a secure ﬁle transfer protocol that
applies both digital certiﬁcates and symmetric cryptography to provide
data conﬁdentiality, integrity and party authentication. Moreover, the proposed protocol applies an ofﬂine session key generation and distribution
technique to enhance security of session keys.
Keywords: File transfers, cryptography, security protocols, network security

คำนำ

ปจจุบันการทำธุรกรรมผานระบบเครือขายไดรับการยอมรับและใชงานกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมประยุกตประเภทถายโอนไฟล ผาน
เครือขาย (File Transfer) ซึ่งโพรโทคอลสำหรับการถายโอนไฟลผาน เครือขายที่ไดรับ
ความนิยมสูงและใชเปนมาตรฐานคือ File Transfer Protocol [1] ซึ่งโพรโทคอลนี้
ไดถูกนำไปพัฒนาเปนโปรแกรมประยุกตมากมาย อยางไรก็ตามโพรโทคอลดังกลาว
ไมไดถูกออกแบบมาใหมีความมั่นคงปลอดภัย ทางดานการพิสูจนตัวจริง
(Authentication) และการรับสงขอมูลโดยไมมี การเขารหัสลับซึ่งเสี่ยงตอการถูกดักจับ
(Interception) เปนอยางมาก
งานวิจัยจำนวนมากไดนำเสนอขึ้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ในการรับสงขอมูล [2,
3, 4] หนึ่งในงานวิจัยที่นาสนใจไดแกงานของ Xia et al. [4] ไดนำเสนอโพรโทคอล
สำหรับการพิสูจนตัวจริงและโพรโทคอลการรับสง ขอมูลดวยความมั่งคงปลอดภัย
และไดนำเสนอการปองกันการโจมตีตางๆ เชน การโจมตีแบบ Replay Attacks
การโจมตีแบบปลอมตัว (Impersonation Attacks) และการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญาต เปนตน แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยดังกลาวยังมีขอบกพรองและขอจำกัด ดังนี้
กลาวคือพาสเวิรด (Password) ซ้ำเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง และขอมูลที่เก็บใน
สมารทการด (Smart Card) ไมมีการเขารหัสลับ สวน KCS
ที่ใชในการเขารหัสลับระหวาง การรับสงขอมูลของ Client และ Server ใชตัวเดิมตลอด
ทำใหเกิดความ ไมมั่นคงปลอดภัยของการโจมตีแบบ Replay Attacks ได
งานวิจัยฉบับนี้เสนอโพรโตคอลสำหรับการรับสงขอมูลอยางมั่นคงปลอดภัย
สามารถแกไขปญหาและขอจำกัดของงานวิจัยที่มีอยู [4] จากการที่พบวา มีปญหาของ
การจัดการคีย งานวิจัยที่นำเสนอไดประยุกตเอาเทคนิคการสราง และกระจายเซสชันคีย
(Session key) แบบออฟไลน (Ofﬂine) ของ Kungpisdan et al. [9] เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงปลอดภัย และลดขั้นตอนในการ พิสูจนตัวจริงโดยใช Public Key

งานวิจัยที่นำเสนอ

สำหรับการยืนยันตัวจริงและการสงขอมูลผานเครือขาย ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
โดยนำเอาเทคนิคการสรางและการกระจาย เซสชั่นคียแบบออฟไลนมาใชงาน

สมมติฐานเบื้องตน (Initial Assumptions)

สมมติฐานเบื้องตนของโพรโทคอลที่นำเสนอมีดังตอไปนี้
- S คือ Server มีหนาที่ใหบริการรับสงไฟล
- C คือ Client มีหนาที่ในการรองขอใชบริการรับสงไฟล
- {M}K คือ การเขารหัสลับแบบสมมาตรของขอความ M ดวย คีย K
- {M}Pri-c คือ การเขารหัสลับแบบพับบลิคคียของขอความ M
ดวยไพรเวทคีย (Private key) ของ C
- {M}Pub-c คือ การเขารหัสลับแบบพับบลิคคียของขอความ M
ดวยพับบลิคคีย (Public key) ของ C
- H(M) คือ คาแฮช (Hash) ของขอความ M
- H(M, K) คือ คา Message Authentication Code ของขอความ M
ดวยคีย K
- กอนใชงาน C จะตองทำการลงทะเบียนขอใบรับรองดิจิทัล (Digital
Certiﬁcate) จากองคกรที่ใหบริการออกใบรับรองดิจิทัล (Certiﬁcate
Authority หรือ CA) ที่นาเชื่อถือ

C S : { KCS, DKCS, MCS }Pub-S, {H(KCS, DKCS, MCS)}Pri-c

Symmetric Encryption งานวิจัยฉบับนี้เลือก AES (Advanced Encryption
Standard) [6] เปนอัลกอริทึมสำหรับการเขารหัสลับแบบสมมาตร ไดรับความ
นิยมสูง มีความมั่นคงปลอดภัยกวา 3DES อีกทั้งยังสามารภคำนวณไดเร็วกวา
Public-key Encryption งานวิจัยนี้เลือกอัลกอริทึ่ม RSA [8] มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง ถือเปนมาตรฐานของการเขารหัสลับแบบพับบลิคคียในปจจุบัน

การทดลอง

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบตนแบบที่ใชโพรโทคอลที่นำเสนอ โดยนำซอฟตแวรติดตั้ง
ที่เครื่องไคลเอนทและเซิรฟเวอร ใชการเชื่อมตอผานทาง ADSL โดยตั้งเซิรฟเวอรที่ที่ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
INTERNET

จากนั้น ทั้ง C และ S สรางเซสชันคีย {SKCS1, SKCS2, …, SKCSM}
ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอ 2.2.2 เรียบรอยแลว S ทำการ ตรวจสอบสิทธิ
ของ C ถามีสิทธิใชงานระบบ S ทำการสงขอความกลับวา Success ถาไมมีสิทธิก็จะสง
ขอความกลับวา Reject ขอความที่ตองการสงมาถูก เขารหัสลับดวย SKsc-0 พรอมทั้งนำ
ขอความกับ SKsc-0 ผานแฮชฟงกชั่น แลวสงมาให C ดังแสดงขางลาง
S C : {Success/Reject}SKCS0, H(SKCS0, Success/Reject)

Transfer Protocol

Transfer Protocol ถูกแบงออกเปน 2 โพรโทคอลยอย คือ โพรโทคอลสำหรับ
การรับไฟลจากเซิรฟเวอร และโพรโทคอลสำหรับ การสงไฟลใหแกเซิรฟเวอร
ดังรายละเอียดดานลางนี้

โพรโทคอลสำหรับการรับไฟล

เมื่อ C ตองการไฟลจาก S ทาง C นำชื่อไฟลที่ตองรับมาเขารหัสลับดวย SKcsi+1
พรอมทั้งนำชื่อไฟลและ SKcsi+1 ผานฟงกชันแฮชแลวสงใหแก S ดังนี้
C S:

รูปที่ 1 Network Diagram
การทดลองที่ไดนำเสนอโดยแบงการทดสอบ 2 แบบคือ การทดสอบ Authentication
Protocol ไดทำการทดสอบจำนวน 20 ครั้งไดคาโดยเฉลี่ย 391 ms ดังรูปที่ 5 นอกจากนี้
ยังทดสอบ Transfer Protocol โดยทำการทดสอบกับไฟล 2 แบบคือ ไฟลที่เขารหัสลับและ
ไฟลที่ไมเขารหัสลับ ทดสอบไฟล ขนาด 1, 5 และ 10 MB ตามลำดับ จากการทดสอบจำนวน
20 ครั้ง รายละเอียดตามตารางที่ 1พบวาการรับสงไฟลโดยใชระบบที่พัฒนาขึ้นใชเวลามากกวา
การรับสงไฟลโดยไมมีการเขารหัสลับ อยางไรก็เมื่อพิจารณาเวลาที่ใชแลวพบวา แมวาจะใช
เวลานานกวาแตก็ไมไดนานจนเกินไป อยูในเกณฑที่สามารถรับไดเมื่อพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางดานความมั่นคงปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

{FileName}Skcsi+1, H(FileName, SKcsi+1)

จากนั้น S นำไฟลที่ C รองขอมาเขารหัสลับดวย SKcsi+1 พรอมทั้งนำไฟลและคีย SKcsi+1
ผานฟงกชันแฮชแลวสงใหแก C ดังนี้
S C:

{File}SKsci+1, H(File, SKsci+1)

โพรโทคอลสำหรับการสงไฟล

รูปที่ 2 เวลาเฉลี่ยของ Authentication Protocol

เมื่อ C ตองการสงไฟลไปยัง S นั้น C นำชื่อไฟลที่ตองสงมาเขารหัสลับดวย SKcsi+1
พรอมทั้งนำไฟลและ SKcsi+1 ผานฟงกชันแฮชแลวสงใหแก S ดังแสดง ขางลาง

C S:

{File}SKcsi+1, H(File, SKsci+1)

หลังจากที่ S ไดรับไฟลจาก C แลว ถา S ไดรับไฟลสมบูรณจะสงขอความวา Success
กลับไปให C หากการสงไมสมบูรณก็จะสงขอความวา Fail กลับไปให C ขอความที่จะสง
กลับให C ถูกเขารหัสลับดวยคีย Skcsi+1 พรอมทั้งนำ ขอความและ Skcsi+1 ผาน
ฟงกชันแฮชแลวสงใหแก C ดังแสดงขางลาง
S C:

{Success/Fail}SKcsi+1,H(Success/Fail ,SKsci+1)

สภาพแวดลอมของระบบ

Implementation

Server Speciﬁcations
- Processor: Intel(R) Xeon X3450 2.67 GHz
- RAM: 4 GB; - Harddisk: 1 TB
- Operating System: Windows Server 2008 R2 Standard
Client Speciﬁcations
- Processor: Intel(R) Core(TM)i5 M450 2.4 Ghz
- Memory: 2 GB; - Harddisk: 500 GB
- Operating System: Windows 7 Professional
Networking
- ADSL connection with 6 Mbps

อัลกอริทึมของการเขารหัสลับที่เลือกใช

อัลกอริทึมของการเขารหัสลับชนิดตางๆ ที่ถูกเลือกใชในงานวิจัย ฉบับนี้มีดังนี้
- Hash Function อัลกอริทึม SHA-1 ถูกเลือกใชเปนฟงกชันแฮช ในงานวิจัยนี้
เนื่องจากมีความยาวของ Message Digest มากกวา MD5 โดยที่ SHA-1
มีความยาวของ Message Digest คือ 160 บิต สวน MD5 มีความยาว ของ
Message Digest คือ 128 บิต ทำใหมีความมั่นคงปลอดภัยสูงกวา
- Message Authentication Code ในงานวิจัยนี้เลือก HMAC-SHA-1 [7]
ในการสรางคา MAC เนื่องจากเปนอัลกอริทึ่มทีใชกันอยางแพรหลาย
และมีความมั่นคงปลอดภัยสูงกวา HMAC-MD5 สามารถปองกันและตรวจจับ
การแกไขขอมูลในระหวางการสงขอมูลขามเครือขายได

ตารางที่ 1 แสดงเวลาที่ใชใน Transfer Protocol

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ไดนำเสนอรูปแบบการติดตอสื่อสารเพื่อการรับสงขอมูลที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย โดยพิจารณาปญหาและขอจำกัดของโพรโทคอลการรับสงขอมูลที่มีอยู นอกจากนี้
ยังไดทำการเลือกเอาอัลกอริทึมการเขารหัสลับที่เหมาะสมทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเร็วในการทำงานมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ผลที่ไดจากการทดลอง
แสดงใหเห็นวา โพรโทคอลที่นำเสนอรวมทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต
ใชไดในการใชงานในปจจุบัน สำหรับงานวิจัยที่จะดำเนินตอไปในอนาคตนั้น ผูวิจัยมุงเนน
ที่จะพัฒนาเทคนิคการกระจายคียที่เหมาะสมกับการใชงานบนอุปกรณไรสาย
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