บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตของพนักงานภายในสํานักงานทัว่ ไป ไม่ได้ออกแบบและวางแผนให้มี
การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ แต่อย่างใด พนักงานท่านใดที่ตอ้ งการเข้าใช้งาน อินเทอร์ เน็ต ก็
สามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษ ัท ฯ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งส่ ว นตัว เป็ นเว็บ บราวเซอร์ ข้ ึ น มา ก็ เ ข้า ใช้ง าน
อินเทอร์ เน็ตได้แล้ว โดยไม่ตอ้ งมีการล็อกอินหรื อระบุตวั ตนอะไรใดๆ ทั้งสิ้ น นักศึกษาสหกิจศึกษาได้
มีแนวความคิดที่จะหาทางที่จะนําระบบจัดเก็บข้อมูลของการใช้งานคอมพิวเตอร์ มาใช้ในสํานักงาน
สนาม เพื่อนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ของพนักงานเช่น การศึกษาค้นคว้าในเรื่ อง
เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ความสามารถในการทํางานประสิ ทธิภาพในการทํางานหรื อแม้
กระทั้ง ระเบี ย บวิ นัย การใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ สํ า นัก งาน โครงงานนี้ จะอาศัย แนวคิ ดและทฤษฏี ที่
เกี่ ยวข้องต่างๆ ดังจะได้กล่ าวต่อไป ในบทนี้ จะกล่ าวถึ งการนําทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ นาํ มาเป็ น
แนวทางและนํามา ประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบที่พฒั นาและออกแบบสามารถทํางานได้ความต้องการที่
วางไว้
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Apache web Server
ความหมาย
Apache ทําหน้าที่เป็ น web server ที่มีผใู ้ ช้กนั ทัว่ โลก มีหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage ไปยัง
Browser ที่มีการเรี ยกเข้ายัง web server ที่เก็บ Homepage ซึ่ งปั จจุบนั จัดได้ว่าเป็ น web server ที่
น่าเชื่อถือเป็ นอย่างมาก อาปาเช่เป็ นซอฟต์แวร์ ที่อยูใ่ นลักษณะของโอเพ่นซอร์ ส ที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไป
ได้สามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
ประวัติ
Apache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ที่มีกลุ่มผูพ้ ฒั านาอยูแ่ ล้ว โดย ร็ อบ แม็คคูล ที่
NCSA (National Center for Supercomputing Applications) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์ แบนา-แชม
เปญจน์ สหรัฐอเมริ การ แต่หลังจากที่ แม็คคูล ออกจาก NCS แล้วเค้าก็ได้หันไปสนใจกับโครงการ
อื่นๆ มากกว่าทําให้ HTTPD Web Server ถูกปล่อยทิ้งไม่มีผใู ้ ดพัฒนาต่อเนื่ องจากเป็ น Web Server ที่
อยู่ภ ายใต้ลิ ข สิ ท ธิ์ กนู คื อ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะนํา เอาซอร์ ส โค้ด ไปพัฒ นาต่ อ ได้ ทํา ให้ มี ผูท้ ี่ พ ฒ
ั นา
โปรแกรมขึ้นมาเพียงเพื่ออุดช่องโหว่จากโปรแกรมเดิมเท่านั้น และยังได้รวบรวมเอาข้อมูลการพัฒนา
และการแก้ไขต่างๆ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้ อยู่ตามที่ต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในที่ที่เดี ยวกันจนในที่สุด ไบอัน บี
เลนดอร์ ฟ ได้สร้ างจดหมายกลุ่มขึ้นเพื่อนําเอาข้อมูลมาเก็บไว้ในที่ที่เดี ยวกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลได้ง่า ยขึ้ น และในที่ สุด กลุ่ มผูพ้ ฒั นาได้เรี ยกตัวเองว่า กลุ่ ม อาปาเช่ และได้ปล่ อยซอฟต์แวร์
HTTPD Web Server ที่พฒั นาโดยการนําเอาแพร่ หลายๆ ตัวที่ผูใ้ ช้ได้พฒั นาขึ้นมาปรับปรุ งการทํางาน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ความสามารถ
อาปาเช่เป็ นซอฟต์แวร์ ที่อยูใ่ นลักษณะของ โอเพ่นซอร์ ส ที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ามา
พัฒ นาส่ ว นต่ า งๆ ของอาปาเช่ ไ ด้ ทํา ให้ เ กิ ด เป็ น โมดู ล ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ม าก เช่ น mod_perl,
mod_python หรื อ mod_php ซึ่ งโมดูลที่ ทาํ ให้อาปาเช่ สามารถใช้ประโยชน์ และสามารถทํางาน
ร่ วมกับภาษาอื่นได้ แทนที่จะเป็ นเพียง Server ที่ให้บริ การเพียงแค่ HTML อย่างเดียว นอกจากนี้ อา
ปาเช่ยงั มีความสามารถอื่นๆ ด้วย เช่น การยืนยันตัวบุคคล (mod_auth, mod_access, mod_digest) หรื อ
เพิ่มความปลอดภัยในการสื่ อสารผ่าน โปรโตคอล https (mod_ssl)
นอกจากนี้ ยังมีโมดูลอื่นๆ อีกที่ได้รับความนิ ยมใช้กนั เช่ น mod_vhost ทําให้สามารถสร้าง
โฮสท์เสมือน เช่น www.sample.com, wiki.sample.com, mail.sample.com หรื อ www.ilovewiki.org
ภายในเครื่ องเดียวกันได้ หรื อ mod_rewrite เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ url ของเว็บสามารถอ่านง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.1 รู ปแบบ Apache Web Server
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MYSQL
MySQL เป็ นฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสู งสุ ดโปรแกรม
หนึ่ งบนเครื่ องให้บริ การ มี ความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structures
Query Language) อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มีความรวดเร็ วในการทํางาน รองรับ การทํางานจากผูใ้ ช้
หลายๆ คนและหลายๆ งานได้ในขณะเดียวกัน MySQL ถูกพัฒนาขึ้นโดย MySQL AB โดยมีลิขสิ ทธิ์
การใช้งาน 2 แบบ นัน่ คือ ผูด้ ูแลระบบสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของ GNU General Public License หรื ออาจเลือกใช้แบบที่มีลิขสิ ทธิ์ ทางการค้าของ
MySQL AB ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยตรงก็ได้ หากไม่ตอ้ งการเกี่ ยวของกับข้อตกลง
เรื่ อง GPL รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับโปรแกรม MySQL ความสามารถและการทํางานของโปรแกรม
MySQL มีดงั ต่อไปนี้
- MySQL ถือเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System (DBMS) ฐานข้อมูลมี
ลักษณะเป็ นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรื อประมวลผลข้อมูลที่เก็บ
ในฐานข้อมูลจําเป็ นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่ งจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการจัดการกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสําหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการทํางานของแอพลิเคชันอื่นๆ ที่ตอ้ งการ
ใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความ สะดวกในการจัดการกับข้อมูลจํานวนมาก MySQL ทํา
หน้าที่เป็ นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล
- MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational ฐานข้อมูลแบบ Relational จะทําการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดในรู ปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูล ทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดี ย วทําให้ทาํ งานได้
รวดเร็ วและมี ความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่ เก็บข้อมูลสามารถเชื่ อมโยงเข้าหากันทําให้
สามารถรวมหรื อจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการโดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรม
MySQL ซึ่งเป็ นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล
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PHP
PHP เป็ นภาษาจําพวก scripting language คําสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่ นไฟล์ที่เรี ยกว่าสคริ ปต์ (script)
และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุ ดคําสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่ น JavaScript, Perl เป็ นต้น
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา
เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ
ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที่เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scripting language เป็ น
เครื่ องมื อที่ สําคัญชนิ ดหนึ่ ง ที่ ช่วยให้เราสามารถสร้ างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
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Syslog-ng
ล็อกไฟล์เป็ นข้อมูลที่ความสําคัญมากที่สุ ด เป็ นตัวที่บ่งชี้ ถึงเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ในช่ วงเวลา
หนึ่ ง ทําให้ผูด้ ูแลระบบสามารถค้นหาข้อบกพร่ องหรื อตรวจจับเหตุ การณ์ ที่ผิดปกติ ได้และยังเป็ น
หลักฐานที่สําคัญเมื่อมีเหตุการณ์ ละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เกิ ดขึ้น ผูด้ ูแลระบบ Unix หรื อ
Linux โดยทัว่ ไปจะมีความคุน้ เคยกับ Syslog มาเป็ นอย่างดี เพราะ Syslog ถือได้วา่ เป็ น Log Daemon
ที่ใช้กนั มาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม Syslog ก็มียงั มีขอ้ เสี ยบางอย่าง แต่ได้ถูกแก้ไขข้อบกพร่ อง
ดังกล่าวแล้วดัวย Syslog-ng ซึ่ งเป็ น Log Daemon ตัวใหม่ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมกันมากขึ้น ข้อบกพร่ องที่
ได้ถูกแก้ไขยกตัวอย่างเช่น
- Syslog-ng สามารถทํางานได้ท้ งั บน TCP และ UTP
- Syslog-ng สามารถทําการกรอง (filter) ข้อมูลได้ดว้ ย regular expression
- Syslog-ng สามารถทํางานในรู ปแบบที่อา้ งอิง Priority/Facility ได้ดงั นั้นมันจึงสามารถทํางานแทนที่
Syslog 18
- Syslog-ng สนับสนุน Log Forwarding ซึ่ งทําให้สามารถทราบได้วา่ ต้นทางของ ล็อกถูกส่ งมาจาก
เครื่ องใด และผ่านเครื่ องใดมาบ้าง นอกจากนี้ Syslog-ng ยังมีรูปแบบของไฟล์ Configuration ที่ง่าย แต่
มีความยืดหยุ่นสู ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใหตรงความต้องการได้โดยง่า ในการติดตั้ง Syslog-ng
นั้นจะกล่าวได้วา่ Syslog-ng ได้ถูกติดตั้งไว้แล้วใน Debian แต่ในระบบปฏิบตั ิการอื่นนั้น ผูด้ ูแลระบบ
จะต้องติ ดตั้งเองโดยการคอมไพล์จาก Source ทั้งนี้ จะต้องติดตั้ง Libol ก่อนจึ งจะสามารถติ ดตั้ง
Syslog-ng ได้ ผูด้ ูแลระบบสามารถดาวน์ โหลด Libol และ Syslog-ng ได้จากเว็บไซต์ หลังจากนั้นให้
ขยายไฟล์ออกมา และทําการติดตั้งตามคําแนะนําต่อไป
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เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2.2 http://www.slsmk.com/
เป็ นเว็ปไซต์ รวบรวมข้อมูลความรู้วธิ ี การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Linux, Mac ,Microsoft
Virtualization และ VPN
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
Plawan Central Log ใช้ Radius ในการพิสูจน์ตวั ตน โดยมีการจัดการข้อมูลสมาชิ กผ่าน Web
Browser โดยระบบได้ทาํ การเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริ การจากชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเท่านั้น ด้วยวิธีการกรอก
ข้อมูล ซึ่ งระบบนี้ ไม่มีการกําหนดให้เก็บข้อมูลอย่างอื่นเช่ นจากหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
นอกจากนี้ มีเครื่ องแม่ข่ายเพียงตัวเดียว ไม่มีระบบสํารองข้อมูลล็อกไฟล์ไว้ และยากสําหรับการค้นหา
และระบุตวั ตนที่แท้จริ งของผูใ้ ช้ งานอิ นเทอร์ เน็ ตในภายหลัง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่ าวและงานวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาโดยใช้ Radius และ Chillispot ในการพิสูจน์ตวั ตน โดยมีการจัดการข้อมูลสมาชิ กผ่าน
Web Browserโดยระบบได้ทาํ การเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริ การจากหมายเลขบัตประจําตัวประชาชน และมี
ระบบค้นหาตัวผูก้ ระทําความผิดผ่าน Web Browser และมี Centralized Log Server เพิ่มอีกหนึ่ งตัว
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของระบบ

ภาพที่ 2.3 http://www.plawan.com/centrallog_mn.php
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ภาพที่ 2.4 Plawan Central Log

ภาพที่ 2.5 Plawan Central Log หน้าจอแสดงการใช้งานผ่านเครื อข่าย

