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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องด้วย บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรอินเทอร์ เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำร รวมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มลูกค้ำภำคธุ รกิจซึ่ งมีท้ งั
ภำครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนของลูกค้ำ จึงจำเป็ นต้องมีโปรแกรมไว้สำหรับ ส่ ง
มอบให้กบั ลู กค้ำเมื่อลูกค้ำต้องกำรโปรแกรมไว้สำหรับมอนิ เตอร์ อุปกรณ์ เครื อข่ำยของตนเอง โดย
แต่เดิมทำงบริ ษทั ใช้โปรแกรม ZABBIX เพียงแค่ตวั เดียวสำหรับกำรส่ งมอบให้กบั ลู กค้ำที่ตอ้ งกำร
ในปั จจุ บ นั โปรแกรม ZABBIX อำจไม่ ใช่ เครื่ องมื อ ที่ ดีที่ สุ ดแล้วจึ งได้มอบหมำยงำนให้ ผูจ้ ดั ท ำ
ทำกำรศึกษำและทดสอบโปรแกรมตัวอื่นเพื่อที่จะนำมำใช่แทนโปรแกรมเดิม
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรคัดเลือกโปรแกรมสำหรับใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรมอนิเตอร์ ระบบเครื อข่ำย
ทั้งหมดไว้เป็ นจำนวน 2 โปรแกรม ประกอบด้วย LibreNMS และ Observium โดยจะทำกำรทดลอง
ใช้แ ละทดสอบในเรื่ อ งกำรมอนิ เตอร์ Resource monitoring, Network monitoring, Trigger และ
Report จำกนั้นจะทำกำรสรุ ปผลเพื่อนำเสนอถึงผลกำรทดสอบสำหรับใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสิ นใจขององค์กรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อทดสอบและเปรี ยบเทียบเครื่ องมือในกำรมอนิ เตอร์ ระบบเครื อข่ำย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 จัดหำโปรแกรมทำงด้ำนมอนิเตอร์ ระบบเครื อข่ำยในท้องตลำดและคัดเลือกมำจำนวน
สองโปรแกรม
1.3.2 ทำกำรติดตั้งและทดสอบประสิ ทธิภำพ
1.3.3. ประสิ ทธิภำพที่ตรวจสอบประกอบด้วย
- Resource monitoring
- Network monitoring
- Trigger
- Report
1.3.4 นำเสนอในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุด
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 บริ ษทั ได้เครื่ องมือในกำรมอนิเตอร์ ระบบเครื อข่ำยสำหรับส่ งมอบแก่ลูกค้ำที่มี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
1.4.2 ลูกค้ำของซีเอสล็อกซ์อินโฟได้ใช้เครื่ องมือใหม่ๆที่ผำ่ นกำรทดสอบแล้ว
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ทดสอบโดยสอบถำมจำกหัวหน้ำถึงฟังชันก์ที่จำเป็ นในกำร
ทดสอบ
1.5.2 ค้นหำโปรแกรมจำกเว็บไซต์โดยเน้นไปที่โปรแกรมโอเพ่นซอร์ ส
1.5.3 คัดเลือกโปรแกรมที่เหมำะสมโดยดูจำกจำนวนผูใ้ ช้งำนและจำนวนเอกสำร
1.5.4 ทดสอบกำรใช้งำนและเปรี ยบเทียบในเรื่ อง Resource monitoring, Network
monitoring, Trigger, Report
1.5.5 สรุ ปผลกำรทดสอบโดยแบ่งตำมประเด็นที่ใช้ในกำรทดสอบได้แก่ Resource
monitoring, Network monitoring, Trigger, Report และสรุ ปผลรวมควำมง่ำย
ในกำรใช้งำน
1.5.6 จัดทำเอกสำรสรุ ปผลกำรทดสอบเพื่อส่ งให้บริ ษทั นำไปพิจำรณำประกอบกำร
ตัดสิ นใจ
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมข้อมูล
2. ค้นหำโปรแกรม
3. คัดเลือกโปรแกรม
4. ทดลองใช้งำน
5. สรุ ปผล
6. จัดทำเอกสำร

มิ.ย. 55

ก.ค. 55

ส.ค. 55

1.6 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินงำน
1.6.1 ฮำร์ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบ HP รุ่ น DL380 G9
CPU Cores: 12 CPUs x 1.598 GHz

ก.ย. 55
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Processor Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 v3 @ 1.60GHz
Memory Capacity: 98175.55 MB
Stroage Capacity: 558.50 GB
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1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์แลปท็อปสำหรับรี โมทเข้ำไปทำงำนที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
CPU Cores: 4 CPUs x 2.200 GHz
Processor Type: AMD A8-7410 APU with AMD Redeon R5 Graphics
Memory Capacity: 8.00 GB
Disk Size: 1.00 TB
1.6.1.3 เร้ำเตอร์ Cisco รุ่ น 1800 สำหรับใช้ทดสอบกำรมอนิเตอร์
1.6.1.4 สวิตซ์ Cisco รุ่ น Catalyst 2960 สำหรับใช้ทดสอบกำรมอนิเตอร์
1.6.1.5 สำย UTP CAT6
1.6.1.6 สำย Console
1.6.2 ซอฟต์แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม vmwere vSphere 5.5
1.6.2.2 โปรแกรม CentOS 7
1.6.2.3 โปรแกรม WindowsServer 2012 R2
1.6.2.4 โปรแกรม Zabbix
1.6.2.5 โปรแกรม LibreNMS
1.6.2.6 โปรแกรม Obervium
1.6.2.7 โปรแกรม PuTTy

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัด ท าโครงงานนี้ ทางผู ้จ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฏี และเครื่ อ งมื อ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาโครงงานดังนี้
2.1 Computer Network
คือระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งหมายถึ งการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไป
เข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรื อสื่ ออื่นๆ ทาให้คอมพิวเตอร์ สามารถรับส่ งข้อมูลซึ่ งกันและกันได้ ใน
กรณี ที่เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่ องเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขนาด
ใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลาง เราเรี ยกคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นศูนย์กลางนี้ วา่ โฮสต์ (Host) และเรี ยกคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กที่เข้ามาเชื่อมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client/Terminal)

รู ปที่ 2.1 แบบจาลองการเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ บนระบบเครื่ องข่าย
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2.2 Network Monitoring
การเฝ้าดูแลและการบริ การระบบเครื อข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันสาหรับโอนถ่ายข้อมูลซึ่ งกัน
และกันที่เรี ยกว่า อินเทอร์ เน็ต ที่ถือได้วา่ เป็ นเครื อข่ายที่ใหญ่ที่สุด และลดระดับของระบบไปเรื่ อยๆ
จนถึ งระบบเครื อข่ายภายในบ้านหรื อภายในบริ ษทั หากเราไม่มีระบบ Network Monitoring ที่จะ
คอยตรวจสอบสภาพเครื อข่ายให้มีความเสถียร ปลอดภัย ดังนั้นหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ จึงมีการ
ใช้ ระบบจัด การเครื อข่ าย (Network Monitoring and Management Software) เพื่ อคอยตรวจสอบ
ระบบเครื อข่ายของตนเอง

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Network Monitoring
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2.3 Virtualization Technology
Virtualization Technology คื อ เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถใช้ ท รั พ ยากรเช่ น ซี พี ยู ,
หน่ วยความจา, ฮาร์ ดดิ สก์ เป็ นต้น ของคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องหรื อมากกว่า 1 เครื่ องให้สามารถรัน
ซอฟต์แวร์ หรื อแอปพลิเคชันในปริ มาณมากๆ หรื อรันระบบปฏิบตั ิการหลายๆ ระบบ ให้สามารถ
ทางานพร้อมกันได้ถึงแม้วา่ จะต่างแพลตฟอร์ มกันก็ตามโดยการมีตวั กลางในที่น้ ี คือ VMware ESX
จะทาหน้าที่แปลคาสั่งจากชั้น (Layer) ที่อยูด่ า้ นบนและส่ งไปให้หน่ วยประมวลผล (CPU) ทาการ
คานวน ด้วยสถาปั ตยกรรมนี้ ท าให้ส ามารถมี หลายระบบปฏิ บตั ิการทางานพร้ อมกันบนเครื่ องที่
ติดตั้ง VMware ESX ได้

รู ปที่ 2.3 สถาปัตยกรรมของ VMware ESX
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2.4 Router
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายเข้าด้วยกัน ดังนั้น การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ ดว้ ย
เร้าเตอร์ (Router) ทาให้เราสามารถเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ ได้มากกว่าหนึ่ งเครื่ องในเวลาเดี ยวกันซึ่ ง
เร้าเตอร์ น้ ันจะมี ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการควบคุ มการทางานเรี ยกว่า Internetwork Operating System
(IOS) และตัวเร้ าเตอร์ จะมี ช่ องที่ ใช้เสี ยบต่ อสายสั ญ ญาณเรี ยกว่า Port LAN ซึ่ งโดยทัว่ ไปมักมี 4
Ports หรื อมากกว่า ในเร้าเตอร์ 1 ตัว หน้าที่หลักของเร้าเตอร์ คือการหาเส้นทางในการส่ งผ่านข้อมูล
ที่ ดีที่ สุ ด และเป็ นตัวกลางในการส่ งต่ อข้อมู ล ไปยังเครื อข่ายอื่ น ทั้งนี้ เร้ าเตอร์ ส ามารถเชื่ อมโยง
เครื อข่ายที่ใช้สื่อสัญญาณหลายแบบแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็ น Ethernet, Token Rink หรื อ FDDI
ทั้งๆที่ในแต่ละระบบจะมีแพ็คเก็จ (Packet) เป็ นรู ปแบบของตนเองซึ่ งแตกต่างกัน โดยโปรโตคอลที่
ทางานในระดับบนหรื อเลเยอร์ 3 ขึ้นไปเช่น IP, IPX หรื อ AppleTalk เมื่อมีการส่ งข้อมูลก็จะบรรจุ
ข้อมูลนั้นเป็ นแพ็คเก็จในรู ปแบบของเลเยอร์ 2 คือ Data Link Layer เมื่อเร้าเตอร์ ได้รับข้อมูลมาก็จะ
ตรวจดูในแพ็คเก็จเพื่อจะทราบว่าใช้โปรโตคอลแบบใด จากนั้นก็จะตรวจดู เส้นทางส่ งข้อมูลจาก
ตาราง Routing Table ว่าจะต้องส่ งข้อมูลนี้ ไปยังเครื อข่ายใดจึงจะต่อไปถึงปลายทางได้ แล้วจึงบรรจุ
ข้อมูลลงเป็ นแพ็คเก็จของ Data Link Layer ที่ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อส่ งต่อไปยังเครื อข่ายปลายทาง

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างเร้าเตอร์ แบบต่างๆ
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2.5 Switch
สวิต ซ์ (Switch) เป็ นอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ เชื่ อ มกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยหรื อ อุ ป กรณ์
เครื อข่ายเข้าด้วยกัน ท าหน้าที่เป็ น Network Bridge หรื อสะพานเครื อข่าย หลายพอร์ ตที่ประมวล
และจัดเส้ นทางข้อมู ลที่ ช้ นั เชื่ อมโยงข้อมู ล (data link layer - เลเยอร์ 2) ของแบบจาลองโอเอสไอ.
สวิตช์ที่ประมวลข้อมูลที่เลเยอร์ 3 และสู งกว่ามักจะเรี ยกว่าสวิตช์เลเยอร์ 3 หรื อมัลติเลเยอร์ สวิตช์
สวิตช์รับข้อความจากอุปกรณ์ ใดๆ และส่ งข้อความไปที่อุปกรณ์ปลายทาง สิ่ งนี้ จะทาให้สวิตช์เป็ น
อุปกรณ์ที่ฉลาดกว่า Hub สวิตช์บนระบบเครื อข่ายมีบทบาทสาคัญที่สุดในระบบ Ethernet เครื อข่าย
ท้ อ งถิ่ น (LAN) LANs ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยเน็ ต เวิ ร์ ต สวิ ต ช์ จ านวนมาก
สานักงาน / บ้านขนาดเล็กใช้งาน (SOHO) มักจะใช้สวิตช์เดี ยวหรื อใช้อุปกรณ์ อเนกประสงค์เช่ น
residential gateway ในการเข้าถึ ง ส านัก งานขนาดเล็ ก เพื่ อให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ เช่ น DSL หรื อ
เคเบิลอินเทอร์ เน็ต อุปกรณ์ ผูใ้ ช้ปลายทางมีเร้ าเตอร์ และส่ วนประกอบที่ เชื่ อมต่อกับเทคโนโลยีบ
รอดแบนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกายภาพ อุปกรณ์ผใู ้ ช้ยงั อาจรวมถึงอิน เทอร์ เฟซสาหรับโทรศัพท์
แบบ Voice over IP

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างสวิตซ์ 3COM

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 อำคำรซี ดบั เบิ้ลยู ทำวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วย
ขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ซี เอส ล็อกซอินโฟ ให้บริ กำรอินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำร รวมถึงกำรจัดหำ
อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ำ ภำคธุ รกิ จ เพื่ อ สนับ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จของลู ก ค้ำ ด้ว ย
ประสบกำรณ์และควำมน่ำเชื่อถือ เรำได้รับควำมไว้วำงใจมำโดยตลอด เรำมุ่งเน้นกำรให้บริ กำรด้วย
สิ น ค้ำและบริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพสู ง ด้วยควำมเป็ นมื ออำชี พ ที่ ยืดหยุ่น ต่ อควำมคำดหวัง และควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ผลิตภัณฑ์ได้แก่
- อินเทอร์ เน็ตสำหรับกลุ่มลูกค้ำองค์กร
- อินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสู งสำหรับกลุ่มผูพ้ กั อำศัยในคอนโดมิเนียม
- ศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)
- บริ กำรคลำวด์
- ไอซีทีโซลูชนั
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.1 แผนผังโครงสร้ำงบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหำชน)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ในกำรมำปฏิ บ ัติ ง ำนสหกิ จ ศึ ก ษำที่ บ ริ ษ ัท ซี เอส ล็ อ กซอิ น โฟ จ ำกัด (มหำชน) ได้รั บ
มอบหมำยให้ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่ติดตั้งและบริ กำรหลังกำรขำย โดยมีหน้ำที่ดงั นี้
1. ติดตั้ง Video Conference บริ ษทั เคฮินออโตพำร์ทส์

รู ปที่ 3.2 ประกอบจอ LED สำหรับระบบ Video Conference

รู ปที่ 3.3 อบรมกำรใช้งำนระบบ Video Conference
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2. ทำแลปทดสอบกำรทำงำนของ Switch Layer2, Layer3 และ Router

รู ปที่ 3.4 คอนฟิ กสวิตซ์ Cisco catalyst 2960

3. ติดตั้ง Server ที่หอ้ ง IDC (Internet Data Center) บริ ษทั ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ

รู ปที่ 3.5 ติดตั้งเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ DELLEMC รุ่ น VXRAIL
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4. เพิ่ม Stroage และอัพเกรดระบบที่บริ ษทั รี โน (ประเทศไทย)

รู ปที่ 3.6 เพิ่ม Stroage ยีห่ อ้ Toshiba

รู ปที่ 3.7 อัพเกรดระบบเพื่อรองรับขนำดที่เพิม่ ขึ้นของ Stroage
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5. สำรวจจุดติดตั้ง Access point ที่โกดังสิ นค้ำ บริ ษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ ร์ม

รู ปที่ 3.8 จดบันทึกควำมแรงของสัญญำณจำก Access poing

รู ปที่ 3.9 ติดตั้ง Access point กับเสำเพื่อนำไปวัดสัญญำณตำมจุดต่ำงๆ
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6. คอนฟิ ก EnGenius Access point ก่อนนำไปใช้งำนจริ ง

รู ปที่ 3.10 คอนฟิ ก Hostname และ IP Address ให้กบั EnGenius Access point

รู ปที่ 3.11 หน้ำจอคอนฟิ กของ EnGenius Access point
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7. คอนฟิ ก DELL Switch ก่อนนำไปใช้งำนจริ ง

รู ปที่ 3.12 ทดลอง ping ระหว่ำงแลปทอปสองเครื่ องผ่ำนสวิตซ์

รู ปที่ 3.13 ฟังพี่เลี้ยงอธิบำยกำรทำงำนของสวิตซ์
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำยพนิต จุลโยธิน Marketing & Sale /Bussinet Solution Consuting
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้มำปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำที่ บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหำชน) ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2561

บทที4่
รายละเอียดของโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
ในการทดสอบโปรแกรมมอนิ เตอร์ ระบบเครื อข่าย นั้นจะทาอยู่บ นเทคโนโลยีเวอร์ ชวล
ไลเซชั่น ของ vmwere vSphere5.5 โดยตัว โฮสต์ ต์ส าหรั บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ม อนิ เตอร์ จ ะใช้เป็ น Linux
CentOS 7 และมีไคลเอนท์สาหรับถูกมอนิเตอร์ 2 เครื่ องเป็ น Linux CentOS 7 และ WindowsServer
2012R2 ตามล าดับ โดยโฮสต์ต์ท้ งั สามเครื่ อ งจะเชื่ อ มต่ อผ่านเวอร์ ช วลสวิต ซ์ 1(vSw1) และจาก
เวอร์ ชวลสวิตซ์เชื่ อมต่อไปยังฟิ สิ คอลพอร์ ตของเซิ ร์ฟเวอร์ ที่เป็ นวิชวลไลเซชัน่ โฮสต์ต์ โดยพอร์ ต
แรก (p1) เชื่ อมต่อไปยังอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้สาหรับการรี โมทเข้ามาใช้งาน สาหรับเวอร์ ชวลสวิตซ์
2(vSw2) และ 3(vSw3) ขาหนึ่งจะเชื่ อมต่อไปยังสวิตซ์และเร้าเตอร์ ผา่ นฟิ สิ คอลพอร์ ตสอง (p2) และ
พอร์ ตสาม (p3) ส่ วนอีกขาหนึ่ งจะเชื่ อมต่อมายังเซิ ร์ฟเวอร์ มอนิเตอร์ เพื่อใช้สาหรับมอนิเตอร์ สวิตซ์
และเร้ า เตอร์ ต ามล าดั บ โดยซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ท ดสอบทั้ งหมดจะมี Zabbix, LibreNMS และ
Observium โดยจะท าการทดลองใช้ แ ละทดสอบในเรื่ อ งการมอนิ เตอร์ Resource monitoring,
Network monitoring, Trigger และ Report
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4.2 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
4.2.1 แผนผังเครื อข่ าย

รู ปที่ 4.1 แผนผังการทดสอบ
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4.2.2 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.ซอฟต์แวร์ vmwere vSphere
ใช้สาหรับการทาระบบเวอร์ ชวลไลเซชัน่ (Virtualization) เพื่อให้สามารถรันระบบปฎิบตั ิ
การ(OS)หลายระบบพร้ อมกันได้บ นฟิ สิ คอลฮาร์ แวร์ เดี ยวกัน สาหรั บ การทดสอบมอนิ เตอร์ บ น
โฮสต์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น Linux หรื อ Windows
2.ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ Linux CentOS 7
เป็ นลี นุ กซ์ ดิส ทริ บิ วชัน (Linux distribution) หนึ่ งซึ่ งได้รับ ความนิ ยมจากผูใ้ ช้งานทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศและมีเอกสารให้สืบค้นมากมาย เวอร์ ชนั ณ ปั จจุบนั คือเวอร์ ชนั 7
โดยจะนามาใช้เป็ นระบบปฏิ บตั ิการหลักสาหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ มอนิ เตอร์ (Monitor server) และ
เป็ นลีนุกซ์ไคลเอนท์ (Linux client) สาหรับการทดสอบมอนิเตอร์บนลีนุกซ์
3. ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 เป็ นเวอร์ ชั่นที่ถูกนาไปใช้งานเป็ นที่ แพร่ หลายในประเทศไทย
โดยจะนามาใช้เป็ นระบบระบบปฏิบตั ิการหลักของวินโดว์ไคลเอนท์ (Windows client) สาหรับการ
ทดสอบมอนิเตอร์บนวินโดว์
4. ซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ Zabbix
เป็ นซอฟต์แวร์ มอนิ เตอร์ หลักที่ทางบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด(มหาชน) มีไว้รองรับ
ลูกค้าที่ตอ้ งการซอฟต์แวร์ มอนิ เตอร์ ไว้มอนิ เตอร์ เครื อข่ายของตนเอง โดยจะนามาใช้เป็ นซอฟต์แวร์
หลักในการเปรี ยบเทียบกับซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ ตวั อื่น
5. ซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ Observium
เป็ นซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ ที่มีความสามารถในการค้นหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คและเซิ ร์ฟเวอร์ ได้
โดยอัต โนมัติ และมี ยูส เซอร์ อิ น เตอร์ เฟสที่ ดู เรี ย บร้ อย เข้า ใจง่ าย Observium มี ส องเวอร์ ชัน คื อ
1.Community version(ฟรี ) และ 2.Subscription version(มี ค่าใช้จ่าย) โดยในที่ น้ ี ได้นา Community
version มาใช้ในการทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบกับซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ตวั อื่น
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6. ซอฟต์แวร์ มอนิเตอร์ LibreNMS
เป็ นโอเพ่นซอร์ สซอฟต์แวร์ มอนิ เตอร์ ที่เขี ยนขึ้ นด้วยภาษา PHP รองรับการมอนิ เตอร์ ได้
หลายระบบปฏิ บตั ิ การไม่ว่าจะเป็ น Linux, FreeBSD, Windows และรองรับอุปกรณ์ ได้หลายยี่ห้อ
เช่ น Cisco, Juniper, HP และอื่ น โดยจะน ามาใช้ ใ นการทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ซอฟต์แ วร์
มอนิเตอร์ตวั อื่น
7. เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ HP รุ่ น DL380 G9 สาหรับติดตั้ง vmwere vSphere

รู ปที่ 4.2 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ HP รุ่ น DL380 GEN9
8. อุปกรณ์สวิตซ์ Cisco รุ่ น Catalyst 2960G

รู ปที่ 4.3 สวิตซ์ Cisco รุ่ น Catalyst 2960G
9. อุปกรณ์เร้าเตอร์ Cisco รุ่ น 1800

รู ปที่ 4.4 เร้าเตอร์ Cisco รุ่ น 1800
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10. สาย UTP CAT6

รู ปที่ 4.5 สายสัญญาณ UTP CAT6
11. สาย Console

รู ปที่ 4.6 สายคอนโซล
12. โปรแกรม PuTTy
สาหรับรี โมทเข้าไปทางานที่เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ผา่ นโปโตคอล SSH และไว้ใช้ในการคอนฟิ ก
อุปกรณ์เน็ตเวิร์คเช่น Cisco ผ่านทางพอร์ ต Serial
4.3 ขั้นตอนการทดสอบ
หลังจากทาการติดตั้งและเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ทุกตัวเข้าด้วยกันตามแผนภาพด้านบน ก็ทาการ
ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมที่จาเป็ นต้องใช้ท้ งั บนเครื่ องมอนิเตอร์และบนเครื่ องไคลเอนท์
แล้วเริ่ ม การทดสอบโดยเริ่ ม จากการมอนิ เตอร์ ท รัพ ยากรต่ างๆ บนโฮสต์ (Resource monitoring)
มอนิ เตอร์ เน็ ต เวิ ร์ ค ทราฟฟิ ก (Network monitoring) การตั้ง Trigger ส าหรั บ แจ้ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ตามเงื่อนไขและการออกรายงานสรุ ปประสิ ทธิภาพของโฮสต์

22

4..4 การทดสอบระบบ
1. RESOURCE MONITORING
โดยจะทดสอบเรื่ อง CPU load / RAM usage / Disk usage / Running process
Zabbix
ในการมอนิ เตอร์ Resource ของ Zabbix นั้น จะถู ก แสดงในรู ป แบบกราฟทั้งหมดซึ่ งตัว
กราฟจะแสดงรายละเอียดแบบ Real Time หรื อผูใ้ ช้สามารถเลื อกช่ วงเวลาที่ตอ้ งการโฟกัสได้จาก
แทปเวลาที่ แสดงอยู่ดา้ นบนของกราฟ ตัวกราฟจะแสดงเฉพาะ Resource ที่ ตอ้ งการจะโฟกัสผูใ้ ช้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ Template ของ Zabbix ที่รองรับ

รู ปที่ 4.7 มอนิเตอร์ CPU load บน Windows client ด้วย Zabbix
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รู ปที่ 4.8 มอนิเตอร์ Memory usage บน Linux client ด้วย Zabbix

รู ปที่ 4.9 มอนิเตอร์ Disk usage บน Linux client ด้วย Zabbix
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LibreNMS
สาหรับ LibreNMS จะไม่มีการติดตั้งตัว Agent ไว้ที่ไคลเอนท์เพียงแค่เปิ ด SNMP Service
ก็เพียงพอ สาหรับการมอนิ เตอร์ เมื่อผูใ้ ช้เลื อกอุปกรณ์ที่ตอ้ งจะเข้าสู ้หน้า Dashbroad ของอุปกรณ์
นั้นๆ ซึ่ งในหน้า Dashbroad ก็ จะแสดงรายละเอี ยดโดยรวม เช่ น รายละเอี ยดของตัวเครื่ อง, CPU
Graphs, Traffic Graphs, Stroage และ Recent Events ผูใ้ ช้สามารถเลือกโฟกัสไปยังจุดต่างๆ ได้โดย
คลิกไปที่หวั ข้อนั้นๆ เช่น Processors, Memory Pools, Stroage ตัวโปรแกรมก็จะแสดงเนื้อหาเฉพาะ
ในส่ วนนั้นๆ

รู ปที่ 4.10 หน้า Dashboard ของ LibreNMS
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รู ปที่ 4.11 มอนิเตอร์ Memory usage บน Linux client ด้วย LibreNMS

รู ปที่ 4.12 มอนิเตอร์ Disk usage บน Linux client ด้วย LibreNMS
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Obervium
ตัว Obervium นั้นจะมีสองเวอร์ ชนั่ คือ Community version ซึ่ งเป็ นเวอร์ ชนั ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
และ Subscription version ซึ่ งมี ค่ า บริ ก ารใช้งาน ส าหรั บ เวอร์ ชั่น ที่ ใ ช้ ท ดสอบเป็ น Community
version การใช้งานให้ผูใ้ ช้เลือกอุปกรณ์ ที่ตอ้ งการมอนิ เตอร์ เมื่อเลื อกแล้วจะเข้าสู่ หน้า Dashboard
ซึ่ งจะแสดงรายละเอียดทัว่ ๆไปของอุปกรณ์ ผูใ้ ช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแบบเจาะจงได้โดยเข้า
ไปที่หวั ข้อต่างๆ เช่น Stroage, Process, Memory หรื อ DiskI/O

รู ปที่ 4.13 หน้าต่างแสดงไคลเอนท์ท้ งั หมดของ Observium
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รู ปที่ 4.14 มอนิเตอร์ Stroage บน Observium monitor server

รู ปที่ 4.15 มอนิเตอร์ Running process และ Memory usage ด้วย Observium
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2. TRIGGER
โดยจะทดสอบเรื่ อง Alert / Event / Email / SMS
Zabbix
ส าหรั บ Trigger ของ Zabbix เมื่ อผู ใ้ ช้เพิ่ ม Template ให้ ก ับ ไคลเอนท์ โฮสต์จะมี Default
Trigger ติ ดมาให้โดยอัตโนมัติ ผูใ้ ช้ส ามารถ ลบ เพิ่ม หรื อว่าแก้ไข Trigger ได้ตามความต้องการ
การเพิ่ม Trigger ผูใ้ ช้จะต้องกาหนด Expression ซึ่ งสามารถกาหนดได้สองแบบคือ แบบแรกผูใ้ ช้
เขียน Expression เองซึ่ งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Document ของ Zabbix แบบที่สองคือเลือก
จากรู ปแบบ (Pattern) ซึ่ งมีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบ เมื่อเกิ ด Trigger ขึ้นตัว Zabbix สามารถส่ ง
การแจ้งเตือนมายังผูด้ ูแลระบบได้ผา่ นทั้งทาง SMS, Email และ Jabber

รู ปที่ 4.16 กาหนดเงื่อนไขการตั้ง Trigger ของ Zabbix
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รู ปที่ 4.17 เส้นเรโชเมื่อมีการกาหนด Trigger บน Zabbix

รู ปที่ 4.18 เปิ ดการแจ้งเตือนทั้งสามแบบ Email, SMS, Jabber บน Zabbix
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LibreNMS
การตั้ ง Trigger บน LibreNMS จะใช้ ค าว่ า Alert Rules ซึ่ ง Default Trigger ที่ มี ม าให้
ค่อนข้างจะน้อยผูใ้ ช้สามารถเพิ่ม Rules ใหม่หรื อตั้ง Trigger จาก Rules เดิ มที่ มีอยู่ได้ สาหรับการ
แจ้งเตื อ นมายังผูด้ ู แลระบบเมื่ อ เกิ ด Trigger ตัวโปรแกรมมี ตวั เลื อ กให้ห ลากหลายไม่ ว่า จะเป็ น
Email, IRC, SMS, Discord เป็ นต้น

รู ปที่ 4.19 หน้าต่างแสดง Default Rules ของ LibreNMS
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รู ปที่ 4.20 หน้าต่างสาหรับเพิ่ม Alert Rules ของ LibreNMS

รู ปที่ 4.21 แสดงตัวเลือก Notification ของ LibreNMS
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Observium
ใน Observium สามารถกาหมด Trigger ได้สองแบบคือ แบบ Syslog Rules และแบบ Alert
ทัว่ ไปการเขียน Trigger ทั้งสองแบบต้องเขียนขึ้นเองตัวโปรแกรมไม่มีรูปแบบให้และไม่มี Default
Alert ให้ สาหรับการแจ้งเตือนไปยัง Admin สามารถแจ้งได้หลายวิธีต้ งั แต่ Email, SMS Slack เป็ น
ต้น

รู ปที่ 4.22 หน้าต่างสาหรับเพิ่ม Alert Rules ของ Observium
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รู ปที่ 4.23 หน้าต่างสาหรับเพิ่ม Syslog Rules ของ Observium

รู ปที่ 4.24 แสดงตัวเลือก Notification ของ Observium
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3. NETWORK TRAFFIC
โด ยจะ ท ดส อ บ เรื่ อง Network traffic / Ping / HTTP protocol / SMTP protocol / SSH
protocol
Zabbix
การมอนิ เตอร์ Traffic บน Zabbix จะอิงจากพอร์ ตของอุปกรณ์เป็ นหลักโดยผูใ้ ช้ตอ้ งเลือก
อุปกรณ์และระบุพอร์ตถึงจะเห็น Traffic บนพอร์ ตนั้นและ Zabbix ยังสามารถมอนิเตอร์ Traffic บน
Interface VLAN สาหรับอุปกรณ์ประเภท Switch ได้ดว้ ย

รู ปที่ 4.25 มอนิเตอร์ Traffice บนพอร์ต FastEthernet0/0 ของ Cisco Router 1800 บน Zabbix
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รู ปที่ 4.26 มอนิเตอร์ Traffic บนพอร์ต Interface VLAN 1 ของ Cisco Switch 2906 บน Zabbix

รู ปที่ 4.27 มอนิเตอร์ Traffice บน Interface eth0 ของ Server monitor บน Zabbix
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LibreNMS
การตรวจสอบ Traffic บน LibreNMS สามารถเลือกได้ตามโปรโตคอลเช่น SNMP Traffic,
ICMP Traffic, TCP, UDP เป็ นต้น และยังสามารถเช็คผ่านพอร์ ตหรื อแม้แต่ตรวจดู VLAN บนไคล
เอนท์ได้อีกด้วย

รู ปที่ 4.28 มอนิเตอร์พอร์ต FastEthernet0/0 บน Cisco router ด้วย LibreNMS
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รู ปที่ 4.29 มอนิเตอร์โปรโตคอล SNMP บน LibreNMS

รู ปที่ 4.30 มอนิเตอร์ VLAN บน LibreNMS
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Observium
บน Observim ไม่เพียงแค่ Traffic บนพอร์ ตยังบอกถึง Traffic ของโปรโตคอลต่างและยัง
บอกถึงการตอบสนองของโปรโตคอลต่างๆ เช่ น ICMP Response, SNMP Response สามารถระบุ
VLAN และพอร์ ตที่แมพกับ VLAN ได้

รู ปที่ 4.31 มอนิเตอร์ VLAN บน Observium
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รู ปที่ 4.32 มอนิเตอร์โปรโดคอล SNMP บน Observium

รู ปที่ 4.33 ดูการตอบสนองของโปรโตคอล ICMP, SNMP บน Observium
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4.REPORTS
ส าหรั บ Build-in Report มี แ ค่ เฉพาะ Zabbix เท่ า นั้น โดยผู ใ้ ช้เลื อ กไปที่ เมนู Reports ->
Availability report ซึ่ ง Report จะถู ก แบ่ ง ตาม Host โดย Default สามารถเปลี่ ย นเป็ นแบ่ ง ตาม
Trigger Template โดยเลือกจาก Dropdown mode ด้านซ้ายบน

รู ปที่ 4.34 หน้า Avaliabilty report ของ Zabbix
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รู ปที่ 4.35 หน้าต่างแสดงรายละเอียดมีปุ่ม Export to CSV อยูซ่ า้ ยบน

รู ปที่ 3.36 Export to ไฟล์ CSV
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4.5 สรุ ปผลการทดสอบ
ตารางที่ 4.1 สรุ ปผลการทดสอบ Resource monitor
Resource monitor
CPU load
RAM usage
Disk usage
Running process

Zabbix
Yes
Yes
Yes
Yes

LibreNMS
Yes
Yes
Yes
Yes

Obervium
Yes
Yes
Yes
Yes

ตารางที่ 4.2 สรุ ปผลการทดสอบ Trigger
Trigger
Alert
Event
Email
SMS

Zabbix
Yes
Yes
Yes
Yes

LibreNMS
Yes
Yes
Yes
Yes

Obervium
Yes
Yes
Yes
Yes

ตารางที่ 4.3 สรุ ปผลการทดสอบ Network monitor
Network monitor
Network traffic
Ping
HTTP/HTTPs
protocol
SMTP protocol
SSH protocol

Zabbix
Yes
Yes

LibreNMS
Yes
Yes

Obervium
Yes
Yes

-

-

-

Yes

Yes

Yes

-

-

-
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ตารางที่ 4.4 สรุ ปผลการทดสอบ overall
overall
Realtime Monitor
Easy to use
Easy to install
Report build-in
Notification Method
Agent less

Zabbix
Yes
Normal
Normal
Yes
Email, SMS, Jabber
No

LibreNMS
No
Easy
Normal
No
Email, SMS, ...etc
Yes

Obervium
No
Easy
Normal
No
Email, SMS, ...etc
Yes

Zabbix เหมาะส าหรับ มอนิ เตอร์ ในองค์กรขนาดกลางเนื่ องจากมี ฟั งก์ชัน ครอบคลุ มการ
มอนิเตอร์ทุกรู ปแบบ มี Zabbix-agent สาหรับไคลเอนท์ การ Notification ถึงจะมีเพียง 3 วิธีแต่ก็ถือ
ว่ารองรับการใช้งานได้ครอบคลุม มีเอกสารและวีดีโอสอนการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ค่ อ นข้า งมาก การใช้ ง านโดยรวมยัง ถื อ ว่ า ยากเนื่ อ งจากมี ก ารออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ใ ช้ (User
Interface) ที่ซบั ซ้อนผูใ้ ช้ตอ้ งมีการปรับตัว
LibreNMS เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก ถึงแม้จะไม่มีตวั Agent สาหรับ
ไคลเอนท์ แ ต่ ก ารมอนิ เตอร์ ด้ว ยโปรโตคอล SNMP ก็ ถื อ ว่า ครอบคลุ ม ทุ ก การใช้งานแล้ว การ
Notification มีให้เลือกหลากหลายวิธีเอกสารส่ วนมากยังเป็ นภาษาอังกฤษซะส่ วนใหญ่ การใช้งาน
โดยรวมถือว่าเข้าใจง่าย หน้าจอการใช้งานใช้งานง่าย
Observium ที่ น ามาทดสอบนั้น เป็ นรุ่ น Community ซึ่ งจากที่ ท ดสอบแล้ว ยัง ขาดฟี เจอร์
บางอย่าง ใช้การมอนิ เตอร์ ผ่านทางโปรโตคอล SNMP การ Notification มีหลายวิธีเอกสารยังมีไม่
มาก คาดว่าถ้าใช้เป็ นรุ่ น Subscription ซึ่งเสี ยค่าบริ การน่าจะได้ใช้ฟีเจอร์ ที่ครบครันมากกว่านี้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการทดสอบโปรแกรมมอนิ เตอร์ เครื อ ข่ายทั้งสามโปรแกรมได้แก่ Zabbix, LibreNMS
และ Observium ผลออกมาว่าทั้งสามโปรแกรมสามารถมอนิ เตอร์ ได้ตามฟั งก์ชันที่ กาหนดไว้คือ
Resource monitoring, Network monitoring, และ Trigger ได้ พ บจุ ด เด่ น และจุ ด ด่ อ ยของแต่ ล ะ
โปรแกรม สาหรับจุดเด่นของโปรแกรม Zabbix คือสามารถมอนิเตอร์ ได้แบบเรี ยลไทม์และสามารถ
ออกรายงาน(Report) ได้ดว้ ยตัวโปรแกรมเองไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือเพิ่มเติม สาหรับจุดเด่นของ
โปรแกรม LibreNMS และ Observium คือสามารถมอนิ เตอร์ ได้หลากหลายโดยไม่จาเป็ นต้องติดตั้ง
Agent ที่เครื่ องลูกและมีหน้าจอการใช้งานที่ดูเรี ยบร้อย เข้าใจง่าย
5.1.1 ข้ อจากัดของโครงงาน
5.1.1.1 เนื่องจากเป็ นการหาโปรแกรมใหม่เพื่อนามาเปรี ยบเทียบทาให้เป็ นเรื่ อง
ยากในการปรึ กษาวิธีที่การใช้งาน ต้องศึกษาจากเอกสารของโปรแกรมนั้น
โดยตรง ทาให้การทางานล่าช้า
5.1.1.2 เอกสารส่ วนมากเป็ นภาษาอังกฤษการศึกษาการใช้งานโปรแกรมต่างๆจึง
ทาได้ล่าช้า
5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
5.1.2.1 ควรรู ้วธิ ี หรื อเทคนิคการค้นหาผ่านเว็บไซต์จะช่วยให้หาข้อมูลได้ง่ายและ
ตรงตามความต้องการ
5.1.2.2 พื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งสาคัญเมื่อเราต้องศึกษาโปรแกรม
ใหม่ๆที่ยงั ไม่แพร่ หลายในประเทศ
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5.2 สรุ ปผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1.1 ได้ใช้ความรู ้จากห้องเรี ยนมาใช้ในการปฏิบตั ิการฝึ กงาน จึงทาให้สามารถ
นาความรู ้น้ ีมาใช้ในการฝึ กงานได้อย่างเต็มที่ และเป็ นการฝึ กฝนให้ได้ใช้
ทักษะต่างๆ ที่จะต้องเรี ยนรู ้ในการฝึ กงานครั้งนี้
5.2.1.2 ได้รู้จกั สังคมในการทางาน การปรับตัว การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกบั
พี่ๆ ร่ วมงาน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในอนาคตเมื่อไปทางานจริ ง และทาให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้น
5.2.1.3 ได้ความรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งในสภาพแวดล้อมของการทางานจริ งทั้ง
ความรู ้ในเรื่ อง System และ Network ในเรื่ องการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
และติดต่อกับลูกค้า
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
ปัญหาด้านความรู ้และความเข้าใจการเรี ยนรู ้จากระบบงานจริ ง ขั้นตอนการทางาน
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวและทาความเข้าใจ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึกษาพื้นฐานทางด้าน Network และ System เบื้องต้นมาก่อนเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานจริ งนั้นสามารถเรี ยนรู ้และต่อยอดความรู ้ได้ในระยะเวลาที่
กาหนดของการฝึ กงาน
5.2.3.2 ควรมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคลากรในองค์กรและเป็ นที่ยอมรับขององค์กร
ซึ่ งจะช่วยเมื่อเราเกิดปั ญหาหรื อข้อผิดพลาดอะไร พี่ๆหรื อบุคลากรก็จะให้
คาปรึ กษาและคอยช่วยเหลือ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ภาพตัวอย่ างขณะปฏิบัติงาน

รู ปที่ ก.1 บรรยากาศการทางาน
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รู ปที่ ก.2 ออกไซด์สารวจจุดติดตั้ง Access point
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รู ปที่ ก.3 คอนฟิ กระบบที่ CSLOXINFO IDC
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รู ปที่ ก.4 งานเดินสาย Network
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