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และความผิดพลาดที่ผู้ตั้งค่ามักลืมนึกถึง

Access Control List (ACL) เป็ นชุดเงื่อนไขที่กาหนดแพ๊ กเก็ตข้ อมูลที่เราสนใจ บนเราท์เตอร์ เพื่อ
นาไปใช้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ควบคุมแพ๊ กเก็ตที่เข้ าหรือออกจากอินเตอร์เฟส หรือนาไปใช้ กบั ฟี เจอร์ยอด
นิยมอย่าง NAT เป็ นต้ น ซึ่งมีหลักการที่ผ้ ตู งค่
ั ้ าควรคานึงอยู่ 3 ประการ ดังนี ้
1

นา ACL แบบ Extended ไปใช้ กับอินเตอร์ เฟสขาเข้ าเราท์ เตอร์ (Source) และนาแบบ
Standard ไปใช้ กับอินเตอร์ เฟสขาออก (Destination)

นอกจากไม่ทาให้ หน่วงการประมวลผลบนเราท์เตอร์แล้ ว ยังมีผลในแง่ความปลอดภัยด้ วย
คือทาให้ กรองแพ๊ กเก็ตที่ไม่ต้องการได้ อย่างเด็ดขาด หากปล่อยให้ เข้ ามาในเราท์เตอร์แล้ ว อาจทา
ให้ แพ๊ กเก็ตดังกล่าวหาช่องทาง หรืออินเตอร์เฟสอื่นที่มีช่องโหว่อ้อมไปหาปลายทางได้ อีก
ซิสโก้ จึงใช้ คาว่า “Extended near Source, Standard near Destination”
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ตัง้ เงื่อนไขที่จาเพาะที่สุดไว้ บรรทัดบนสุดก่ อน เพราะเราท์ เตอร์ อ่านเงื่อนไขจากบนลงล่ าง
Source IP:
192.168.0.200

access-list 1 deny host 192.168.0.200
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

X

S0

Source IP:
192.168.0.200

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 1 deny host 192.168.0.200



S0
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คาว่า “อ่านจากบนลงล่าง” คือ เราท์เตอร์จะเอาข้ อมูลของแพ๊ กเก็ตมาไล่เทียบจากเงื่อนไข
บรรทัดบนสุดก่อน ถ้ าเข้ าเงื่อนไข ก็เป็ นอันจบ ไม่ ต้องอ่ านบรรทัดต่ อมา จึงสาคัญเป็ นอย่าง
ยิ่งที่ต้องกาหนดเงื่อนไขที่จาเพาะ (รายโฮส หรือรายกลุม่ ไอพี ) ก่อนเงื่อนไขที่กว้ างกว่า (เช่น เป็ น
เครือข่าย) เป็ นต้ น
ซิสโก้ อธิบายด้ วยประโยคที่วา่ “First match determines whether accepts or rejects
the packet”
3

อย่ าลืมเงื่อนไขสุดท้ าย “permit ip any any” ถ้ าตัง้ ชุดเงื่อนไขแบบ Deny เฉพาะบางกลุ่ม

Telnet to
20.1.0.2

access-list 100 deny tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 20.1.0.2 eq 23

ไปที่อ่ ืน

X
Fa0

Telnet to
20.1.0.2

access-list 100 deny tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 20.1.0.2 eq 23
access-list 100 permit ip any any

ไปที่อ่ ืน

X


Fa0

หลักการของ Access-List คือ อนุญาตเฉพาะแพ๊ กเก็ตที่เข้ าเงื่อนไขเท่านัน้ โดยถือว่าถ้ า
แพ๊ กเก็ตไม่ตรงกับเงื่อนไขใดในชุดนี ้ ถือว่าต้ องปฏิเสธแพ๊ กเก็ตนันโดยปริ
้
ยาย

(ซิสโก้ ใช้ คาว่ า

Implicit Deny) (บางคนจึงสอนให้ จาว่า Access-List ที่ตงขึ
ั ้ ้น จะมีเงื่อนไขสุดท้ ายซ่อนอยู่คือ
Deny any any เสมอ)
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว และเจตนาในการใช้ จึงแบ่งการตังค่
้ า Access-List ได้ เป็ นสองสไตล์
ได้ แก่ การอนุญาตเฉพาะบางกลุม่ (Allow by rule) กับการบล็อกเฉพาะบางกลุม่ (Deny by
exception) ซึ่งเชื่อหรือไม่วา่ ก รณีหลังผู้ตงค่
ั ้ ามักลืมสัง่ อนุญาตแพ๊ กเก็ตที่เหลือที่ไม่เข้ าเงื่อนไข
(ด้ วยคาสัง่ อย่าง permit ip any any เป็ นต้ น ) ทาให้ แพ๊ กเก็ตอื่นโดนบล็อกการติดต่อบน
อินเตอร์เฟสเดียวกันไปด้ วยโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
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หมายเหตุ:

สาหรับ Acces-list แบบ Extended ที่เราจะใช้เสมือนเป็ น Firewall ก่อนเข้าเราท์เตอร์ นนั้
มีคาแนะนาด้านความปลอดภัยว่า ถึงแม้ Access-list จะมีคณ
ุ สมบัติเป็ น Implicit Deny
(ปฏิ เสธการสื่อสารแบบอื่นทัง้ หมดที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น) แต่ก็ควรใส่เงื่อนไขสุดท้ายเป็ น
access-list 1xx deny ip any any log เพื่อให้แน่ใจว่า เราท์ เตอร์ จะบันทึก Log ของการ
สื่อสารขาเข้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อใช้ตรวจสอบผ่าน Syslog ในภายหลังได้
ตัวอย่ าง:

access-list 100 deny tcp any range 0 65535 any range 0 65535 log
access-list 100 deny ip any any log
(เพือ่ ให้บนั ทึก log การสือ่ สารทีไ่ ม่เข้าเงือ่ นไขทัง้ ระดับ ip และ tcp
ซึ่งสามารถแสดงบันทึก syslog ทีเ่ ราท์เตอร์ เก็บไว้ได้ดว้ ยคาสัง่ show logging
หรื อจะตัง้ ค่า logging x.x.x.x โดยที ่ x.x.x.x เป็ นเครื ่องทีเ่ ปิ ด Syslog Server
เพือ่ เรี ยกอ่านย้อนหลังก็ได้)
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