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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่ องด้วยระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (ICT) เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการขับเคลื่ อน
องค์กรให้มีการดําเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและน่ าเชื่ อถือ โดยอย่างยิ่งระบบรักษาความปลอดภัย
(Security System) ซึ่ งสถาบัน การเงิ น ทุ ก สถาบัน จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบระบบและอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ของตนให้เป็ นไปตามข้อความกําหนดความปลอดภัยที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
กําหนดไว้ ซึ่ งมาตรฐานในการตรวจสอบทางสถาบันการเงิ นสามารถกํา หนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบได้เอง ในสถาบันการเงินแต่ละแห่ งมีจาํ นวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นจํานวนมาก และมี
การใช้แพลทฟอร์ มที่หลากหลาย ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุก ๆ ไตรมาศ โดย
เดิ มเป็ นการตรวจสอบ (Audit) โดยผูด้ ู แลระบบ (Administrator) ที่ สามารถกระทําได้ทีละเครื่ อง
หรื อทีละอุปกรณ์ จึงทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการดําเนินการนาน และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
ดังนั้นผูจ้ ดั ทําปริ ญญานิ พนธ์จึงได้พฒั นาเครื่ องมือเพื่อช่วยผูด้ ูแลระบบของสถาบันการเงิน
ในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่เป็ นจํานวนมาก ให้มีความถูกต้อง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น โดยเลื อกใช้เครื่ องมื อที่ เป็ นโอเพ่นซอร์ ส (Open Source
Tool) ได้แก่ Ansible และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเวอชวลแมชชี น (Virtual Machine) คอนเทนเนอร์
(Container) และเทคโนโลยีกิท (Git) เข้ามาช่วย เพื่อให้การทํางานเป็ นโดยอัตโนมัติและประมวลผล
ได้พร้ อมกันครั้งละหลายๆ เครื่ อง โดยเครื่ องมือที่ผจู ้ ดั ทําพัฒนาขึ้นมานี้ รองรับแพลทฟอร์ มของลี
นุกซ์ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) และรองรับมาตรฐานทั้งหมด 50 ข้อ เมื่อนําไปทดสอบกับ
ระบบจําลอง (Virtual System) พบว่าสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ ว และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สามารถ
ออกรายงานสรุ ปในรู ปแบบของ CSV ได้
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือสําหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกําหนดความปลอดภัย
1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์
1.3.1 เป็ นระบบทดสอบเพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องมือ
1.3.2 พัฒนาสคริ ปต์ในการตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยด้วยภาษา YAML
1.3.3 พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Container และ Git
1.3.4 พัฒนาส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) ด้วย Ansible AWX
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1.3.5 จํานวนข้อที่จะตรวจสอบทั้งหมด 50 ข้อ ตามที่สถาบันการเงินกําหนด
1.3.6 แพลทฟอร์ มที่ตรวจสอบ คือ RHEL 7 (Red Hat Enterprise Linux 7)
1.3.7 สามารถออกรายงานแสดงผลการทดสอบในรู ปแบบ CSV ไฟล์ได้
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Detail Study)
รวบรวมความต้องการโดยศึกษาจากผูใ้ ช้งานที่ มีประสบการณ์ จากสถาบันการเงิ นแห่ ง
หนึ่ ง ประกอบไปด้วยข้อกําหนดความปลอดภัย รู ปแบบของเอกสารแสดงผลการทดสอบรวมถึ ง
ระบบปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการจะทดสอบ
1.4.2 วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
เริ่ มวิเคราะห์ และออกแบบสถาปั ตยกรรมของระบบโดยที่ ระบบจะต้องมี ขนาดไม่ ใ หญ่
เกินไปสามารถติดตั้งได้บนเครื่ องเครื่ องเดียวและใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นโอเพ่นซอร์ สเพื่อลดต้นทุนของ
ระบบ
1.4.3 พัฒนาระบบ (System Development)
ในขั้น ตอนการพัฒ นาระบบจะเริ่ ม จากการติ ด ตั้ง ซอฟร์ แ วร์ ต ามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้และ
จําลองระบบที่ มีระบบปฏิ บตั ิ การเป็ น RHEL เวอร์ ชัน่ 7 สําหรั บการทดสอบเมื่อเสร็ จแล้วจึ งเริ่ ม
เขียน Ansible roles สําหรับตรวจสอบตามข้อกําหนดความปลอดภัย เพิ่มในส่ วนออกรายงานด้วย
python ซึ่ งทําให้ผใู ้ ช้งานนําไปใช้ได้ง่าย
1.4.4 ทดสอบระบบ (System Testing)
ในขั้น ตอนการทดสอบระบบจะเริ่ ม จากการทดสอบบนระบบที่ ผู ้พ ัฒ นาได้ เ ตรี ยม
ไว้ก่อนโดยทําการทดสอบเทียบกับข้อกําหนดความปลอดภัยแบบข้อต่อข้อว่าได้ผลตรงกันหรื อไม่
และทําการตรวจสอบรู ปแบบการออกรายงานการแสดงผลทั้งหมดว่าถูกต้องตามรู ปแบบหรื อไม่
1.4.5 จัดทําเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ (Documentation)
จัดทําเอกสารประกอบปริ ญญานิ พนธ์ แนวทางในการจัดทําภาคนิ พธ์วิธีการและขั้นตอน
การดําเนิ นปริ ญญานิ พนธ์ เพื่อแสดงรายละเอี ยดการพัฒนาเครื่ องมื อและเป็ นคู่มื อในการใช้ง าน
เครื่ องมืออีกทั้งยังเป็ นเอกสารสําหรับการนําเครื่ องมือไปพัฒนําต่อในอนาคต
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ช่วยเพิ่มผลผลิตในการตรวจสอบระบบ
1.5.2 ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบระบบ
1.5.3 ช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานในการตรวจสอบระบบ
1.5.4 ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบระบบ
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1.5.5 ช่วยลดต้นทุนในการตรวจสอบระบบ
1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินงานปริญญานิพนธ์
ตางราง 1.1 แผนและระยะเวลาดําเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2561
2562
ขั้นตอนการ พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
ดําเนินงาน ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส ส
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ศึกษาและ
รวบรวม
ข้อมูล
วิเคราะห์
ระบบและ
ออกแบบ
ระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทําเอกสาร
ประกอบ
ปริ ญญา
นิพนธ์
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1.7.1 ฮาร์ แวร์
1.7.1.2 เครื่ องแม่ข่ายจําลองสําหรับติดตั้ง Ansible AWX : CPU 4 Cores /
RAM 8 GB / Disk 20 GB
1.7.1.2 เครื่ องแม่ข่ายจําลองสําหรับทดสอบ : CPU 4 Cores /
RAM 8 GB / Disk 20 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu 16.04 (Ubuntu Linux version 16.04 LTS)
1.7.2.2 ระบบปฏิบตั ิการ RHEL 7 (Red Hat Enterprise Linux version 7)
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1.7.2.3 โปรแกรม docker
1.7.2.4 โปรแกรม docker-compose
1.7.2.5 ไฟล์ awx_web docker images
1.7.2.6 ไฟล์ awx_task docker images
1.7.2.7 ไฟล์ awx_rabbitmq docker images
1.7.2.8 ไฟล์ memcache docker images
1.7.2.9 โปรแกรม postgresql 10
1.7.2.10 โปรแกรม python 2.7

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทํา ได้ท าํ การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยการศึ ก ษาจากเทคโนโลยีใ นปั จ จุ บ ันเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีในเรื่ องระบบปฏิ บตั ิการ (Operating System) เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container)
และเครื่ องมื อการจัดการการคอนฟิ กกูเรชั่นแบบศูนย์ก ลาง (Configuration Management Tools)
โดยนํามาวิเคราะห์ ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยของซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ จากนั้นจึงนํามาออกแบบระบบและพัฒนา
ระบบ เพื่อใช้งานรวมถึงนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทําปริ ญญานิพนธ์
2.1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)1
Red Hat เปิ ดตัวระบบปฏิ บ ตั ิ การลี นุกซ์ (Linux) รุ่ นแรกเมื่ อเดื อนพฤษาคมปี คศ. 1995
ซึ่ งเป็ นลี นุกซ์ระบบแรกที่ใช้ระบบการจัดการแพคเกจ (Package Manager) ที่ชื่อว่า RPM (Redhat
Packages Manager) ซึ่ ง ต่อมาเป็ นต้นกํา เนิ ดของลี นุกซ์ ที่ ได้รับ ความนิ ยมรุ่ นต่างๆ ตามมา เช่ น
Mandriva Linux
ในปี 2003 Red Hat หยุดการพัฒนา Red Hat Linux และเปลี่ยนมาเป็ น Red Hat Enterprise
Linux (RHEL) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าองกรณ์ขนาดใหญ่ และเริ่ มโครงการฟี โดรา
(Fedora Linux) สําหรับเป็ นทางเลือกแก่ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปซึ่งไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้งานแต่
จากที่กล่าวมาผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็ นว่าระบบปฏิบตั ิการ RHEL มีประวัติมาอย่างยาวนานและ
สามารถรองรับกับองกรณ์ ขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี จึงได้นาํ มาเป็ นระบบปฏิ บตั ิการตัวอย่างที่ จะ
ใช้ตรวจสอบในระบบนี้

รู ปที่ 2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Linux Red Hat
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2.2 Virtual Machine (VM)2
ต้นกําเนิ ดของเทคโนโลยีเวอร์ ชวล แมชชี น (Virtual Machine: VM) นั้นมาจากการใช้งาน
เครื่ องแม่ข่าย (Server) ในปั จจุบนั ที่มีขนาดใหญ่ได้ไม่คุม้ ค่ามากพอ จึงได้มีการนําเครื่ องแม่ข่ายนั้น
มาแบ่ ง เป็ นเครื่ องย่ อ ยๆลงมาให้ มี ข นาดพอเหมาะกั บ แอปพลิ เ คชั น ที่ ท ํ า งานอยู่ จ ริ ง
โดยการใช้เทคโนโลยี Hypervisor เข้ามาช่วยในการทํางาน
Hypervisor เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาํ งานอยู่ใน เคอร์ เนล (Kernel) ของระบบปฏิ บตั ิ การ โดย
Hypervisor จะทํ า งานอยู่ บ นเครื่ องแม่ ข่ า ยจริ งๆ ซึ่ งเครื่ องแม่ ข่ า ยที่ มี Hypervisor
ทํางานอยู่จะถูกเรี ยกว่า Host machine ซึ่ ง Guest machine จะทํางานอยู่บน Host machine โดยมี
Hypervisor เป็ นตัวจําลองทรัพยากรณ์ ที่จาํ เป็ นได้แก่ ซี พียู (CPU), หน่วยความจํา (RAM), พื้นที่
(Disk) และ เครื อข่าย (Network) ซึ่ งแบ่งทรัพยากรมาจาก Host machine
เพื่ อ รองรั บ กับ เทคโนโลยีใ นปั จจุ บ ัน ที่ อ งกรณ์ ต่ า งๆ นํา เทคโนโลยี Virtual Machine
เข้ามาใช้เป็ นพื้นฐานในองกรณ์อยูแ่ ล้ว ผูจ้ ดั ทําจึงได้ใช้ Guest machine เป็ นเครื่ องแม่ขายแทนเครื่ อง
แม่ข่ายแทนเครื่ องแม่ข่ายจริ งในการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในโปรเจคนี้

รู ปที่ 2.2 สถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี Virtual Machine (VM)
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2.3 Docker Container3
เทคโนโลยีค อนเทนเนอร์ (Container) ในปั จจุ บ นั คื อ Linux container (LXC) ซึ่ ง ถู ก
พัฒนาขึ้นในปี 2008 โดยใช้เทคโนโลยี cgroups และ Linux namespaces ใน Linux kernel
แนวคิดของเทคโนโลยี Container คือการแบ่งทรัพยากรมาจากระบบปฏิบตั ิการโดยตรงที่
เรี ยกว่า user space โดยมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับ Virtual Machine คือการแบ่งพื้นที่และทรัพยากร
แบบเป็ นส่ วนตัวเพื่อมาใช้ในการประมวลผลงาน ข้อแตกต่างที่สําคัญระหว่าง Virtual Machine กับ
Container คือ
- Container แบ่ง Host-system kernel กับ Container อื่นๆ
- Virtual Machine จําลอง Hardware จาก Host-system และมี kernel สําหรับ Guest machine
ของแต่ละเครื่ อง
Docker เป็ นโอเพ่นซอร์ สโปรเจ็ค (Open-source project) ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งาน
อย่างแพร่ หลาย ซึ่ งพัฒนาต่อยอดมากจากเทคโนโลยี LXC ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นพร้อมกับมีเครื่ องมือ
ในการอํานวยความสะดวกต่างๆ แก่ผใู ้ ช้งาน
เนื่ อ งจากในโปรเจ็ ค มี แ อปพลิ เ คชั น ที่ จ ํา เป็ นอยู่ ห ลายส่ ว นที่ ต้อ งนํา มาประกอบกัน
เพื่ อให้ง่ า ยต่อการจัดการและดู แล ทางผูจ้ ดั ทํา จึ ง เลื อกใช้เทคโนโลยีค อนเทนเนอร์ ใ นการแบ่ ง
ทรัพยากรของเครื่ องสําหรับแต่ละแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 2.3 เปรี ยบเทียบระหว่างเทคโนโลยี Container กับ Virtual Machine
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2.4 Ansible AWX 4
ในปั จจุบนั ที่ระบบสารสนเทศมีขนาดใหญ่ข้ ึนทําให้ผดู ้ ูแลระบบต้องดูแลเครื่ องแม่ข่าย ใน
ระบบที่ มี ม ากขึ้ น การที่ จะติ ดตั้ง หรื ออัพ เกรดซอฟต์แวร์ ใ นระบบจึ งเป็ นงานที่ ตอ้ งใช้เวลามาก
เพื่อรองรั บ การทํา งานในรู ป แบบนี้ จึง จํา เป็ นต้องมี เครื่ องมื อเพื่ อเข้า มาช่ วยเหลื อในการทํา งาน
หนึ่งในนั้นคือ Ansible
Ansible เป็ นเครื่ องมือสําหรับการจัดการกําหนดค่าต่างๆ (Configuration) จากศูนย์กลาง
ซึ่ งหมายถึง เครื่ องมือสําหรับการติดตั้ง อัพเกรดและกําหนดค่าภายในระบบแบบอัตโนมัติพร้ อมๆ
กัน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องเขี ย นรายการงานที่ จะให้ Ansible ทํา ซึ่ งจะอยู่ในรู ปแบบภาษา YAML
เพื่ อให้ Ansible ทํา งานตามที่ ตอ้ งการ โดยปกติ Ansible จะทํา งานในรู ป แบบของ Agent less
และไม่มีส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานแบบกราฟฟิ ก (Graphical User Interface) ให้ใช้งาน
Ansible AWX เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการใช้ง าน Ansible โดยการพัฒ นาใน
รู ปแบบของเว็บ (Web Base GUI) และเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลการทํางานลงฐานข้อมูล
ความสามารถในการยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งานและอื่น ๆ
จากที่ได้กล่าวมาผูจ้ ดั ทําจึงเล็งเห็ นถึงข้อดีขอ้ เสี ยต่างๆ และเพื่อพัฒนาระบบให้สะดวกแก่
การใช้งานจึงได้นาํ Ansible AWX ร่ วมกับ Ansible มาใช้ในการพัฒนาระบบนี้

รู ปที่ 2.4 สถาปั ตยกรรมการการทํางานของ Ansible

อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Ansible_(software)
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2.5 PostgreSQL5
PostgreSQL เป็ นหนึ่งในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System
(RDBMS)) ที่ได้รับความนิ ยมตัวหนึ่ ง โดยมีความสามารถในการจัดการจํานวนข้อมูลตั้งแต่ระบบ
ขนาดเล็กไปจนระบบขนาดใหญ่ เช่น Data Warehouse
PostgreSQL ถูกพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย California, Berkeley ในปี 1982 และได้รับรางวัล
Turing Award ในปี 2014 รวมทั้งยังเป็ นฐานข้อมูลที่ ถูกติ ดตั้งมาโดยเริ่ มต้นในระบบปฏิบตั ิการ
Linux, FreeBSD รวมถึงยังรองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ดว้ ย
เป็ นข้อบังคับและข้อจํากัดอย่างหนึ่ งในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Ansible AWX ที่จะต้องมีการ
ติ ด ตั้ง ซอฟต์ แ วร์ ฐ านข้อ มู ล สํ า หรั บ เก็ บ ข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ ร วมถึ ง ข้อ มู ล การทํา งาน ด้ ว ยฐานข้อ มู ล
PostgreSQL

รู ปที่ 2.5 ฐานข้อมูล PostgreSQL

5

อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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2.6 Security Audit6
Security Audit หมายถึ ง การประเมินผลความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในบริ ษทั โดยจะตรวจสอบตามเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาํ หนดเอาไว้ ซึ่ งการตรวจสอบโดยทั้ว
ไปจะครอบคลุ มในเรื่ องของความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยทาง
ซอฟต์แวร์ และการจํากัดการเข้าถึงระบบจากผูใ้ ช้งาน เป็ นต้น โดยส่ วนมากการทํา Security Audit
นั้นจะยึดจากมาตรฐานดังนี้ HIPPA, Sarbanes-Oxley Act, California Security Breach Information
Act หรื ออาจเป็ นมาตรฐานที่องค์กรณ์น้ นั ๆจัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะ

รู ปที่ 2.6 Security Audit
2.7 เปรียบเทียบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
ปั จจุบนั ซอฟต์แวร์ ที่ใช้สําหรับการทําระบบอัตโนมัติ (Automate System) มีอยูห่ ลายระบบ
ด้วยกัน โดยแบ่งเป็ นซอฟต์แวร์ ในกลุ่มที่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมบนเครื่ องลูกข่าย (Agent-base) และ
กลุ่มที่ไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมบนเครื่ องลูกข่าย (Agent-less) โดยในกลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ตอ้ งติดตั้ง
โปรแกรมบนเครื่ องลูกข่าย ซอฟต์แวร์ ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Chelf และ Puppet ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์
ที่ มี ม านานและถู ก นํา ไปในในองค์ก รขนาดใหญ่ ห ลายองค์ก ร โดยในรู ป แบบการทํา งานของ
ซอฟตแวร์ แบบนี้คือ ผูด้ ูแลระบบจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องแม่ข่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์ บน
เครื่ องลู กข่าย เพื่อให้เครื่ องแม่ข่ายสามารถเข้าไปสั่งงานได้ ซึ่ งในการทํางานรู ปแบบนี้ มีขอ้ เสี ย
หลักๆ คื อ ผูด้ ู แลระบบจะต้องติ ดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องลู กข่ายทุ กเครื่ องและเมื่ อมี การอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ บนเครื่ องลูกข่าย ผูด้ ูแลระบบก็จะต้องตามอัพเกรดซอฟต์แวร์ บนเครื่ องลูกข่ายทุกเครื่ อง
เช่ นกัน ในกลุ่มต่อมาคือ กลุ่มที่ไม่ตอ้ งติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องลูกข่ายซอฟต์แวร์ ที่ได้รับความ
นิ ยมที่สุดได้แก่ Ansible ซึ่ งในปั จจุบนั กําลังเป็ นที่นิยมและถูกนํามาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่หลาย
องค์กร โดยข้อดีหลักๆ ของซอฟต์แวร์ แบบนี้คือ มาทดแทนข้อเสี ยในส่ วนของซอฟต์แวร์ แบบที่ตอ้ ง
ติดตั้งซอฟต์แวร์ บนเครื่ องลูกข่าย ซึ่ งช่วยลดภาระงานของผูด้ ูแลระบบลงได้เป็ นอย่างดี

อ้างอิง https://searchcio.techtarget.com/definition/security-audit
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม (As - Is System Analysis)
ในขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยนั้นเริ่ มจากการประเมินความเสี่ ยงที่
จะเกิ ดขึ้นต่อระบบหลังจากนั้นทีมวิเคราะห์ความเสี่ ยงจะออกเอกสารความเสี่ ยงที่ได้หลังจากการ
วิเคราะห์และเอกสารรายการการตรวจสอบระบบเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการตรวจสอบจากนั้นฝ่ าย
ตรวจสอบระบบ (Security Audit) จะนําเอกสารมาตรการตรวจสอบเพื่อไปตรวจสอบกับเครื่ องแม่
ข่ายต่างๆ ภายในระบบโดยจะใช้ เวลามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนเครื่ องแม่ข่ายที่ตอ้ งตรวจสอบ
หลัง จากนั้นจึ ง ออกรายงานการตรวจสอบว่า มี เครื่ องแม่ ข่า ยเครื่ องใดผ่า นและไม่ ผ่า นโดยระบุ
รายละเอียดว่าผ่านข้อใดและไม่ผา่ นข้อใดบ้างจากนั้นจึงนําเสนอต่อผูร้ ับผิดชอบและทําการกําหนด
แผนการตรวจสอบครั้งต่อไป
3.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยของระบบงานเดิม

รู ปที่ 3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยของระบบงานเดิม
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3.1.2 ปั ญหาของระบบงานเดิม
3.1.2.1 ได้ผลผลิตในการตรวจสอบที่ต่าํ
3.1.2.2 ใช้เวลาในการตรวจสอบนาน
3.1.2.3 ขาดความพร้อมการใช้งานถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3.1.2.4 เกิดการตรวจสอบผิดพลาดได้เสมอ
3.1.2.5 ใช้ตน้ ทุนในการตรวจสอบสู งเนื่องจากต้องจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง
3.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่ (New System Analysis)
ในระบบงานใหม่น้ ีผจู ้ ดั ทําได้พฒั นาสริ ปต์สําหรับตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยด้วย
ภาษ YAMLได้นํา โปรแกรม Ansible เข้า มาช่ วยในขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยโดย Ansible จะทําหน้าที่ตรวจสอบระบบจากสคริ ปต์ที่พฒั นาขึ้นและออกแบบรายงาน
แบบอัตโนมัติซ่ ึ งจะช่วยให้ลดเวลาการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบลงได้
3.2.1 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยของระบบงานใหม่

รู ปที่ 3.2 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อกําหนดความปลอดภัยของระบบงานใหม่
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3.2.2 สถาปั ตยกรรมของระบบงานใหม่

รู ปที่ 3.3 สถาปั ตยกรรมของระบบงานใหม่
จากสถาปั ตยกรรมองค์ประกอบทั้งหมดของ Ansible AWX ได้แก่ Ansible AWX web,
Ansible AWX task, RabbitMQ และ Memcached จะถู ก ติ ดตั้ง เป็ นคอนเทนเนอร์ (Container)
อยู่บนเครื่ องแม่ข่ายที่ เป็ น Virtual Machine ส่ วนฐานข้อมูล PostgreSQL นั้นจะถูกติดตั้งอยู่บน
Virtual Machine โดยตรง ในส่ วนเครื่ องแม่ข่ายที่จะตรวจสอบจะอยูด่ า้ นขวาของรู ปซึ่ งเป็ นระบบ
ปฎิบตั ิการ RHEL 7 (Red Hat Enterprise Linux 7) ทั้งหมด สําหรับส่ วนของผูพ้ ฒั นา (Developer)
และผูด้ ู แลระบบ (Administrator) ผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องเขี ย น Ansible Playbook และ Ansible Role
สํา หรั บ สั่ ง งาน Ansible และทํา การส่ ง โค้ดเข้า ไปที่ ค อนเทนเนอร์ Ansible AWX task เพื่อให้
Ansible นํา สคริ ป ต์ป ระมวลผลต่ อ ไป ส่ ว นผูด้ ู แ ลระบบนั้น เพี ย งแค่ เ ข้า มาใช้ง านผ่า นทางเว็บ
บราวเซอร์ ที่ Ansible AWX เตรี ยมไว้ให้เพื่อเข้ามาสั่งงานให้ทาํ การตรวจสอบและดูผลทดสอบจาก
รายงานที่ออกมา

บทที่ 4
การนําไปใช้
4.1 การพัฒนาระบบ (System Development)
ในส่ วนการพัฒนาระบบ ผูจ้ ดั ทําได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ GitHub ในการทําเวอร์ ชนั่ คอนโทรล
(Version Control System) และใช้ภาษา YAML ในการเขียน Ansible script เพื่อทําการตรวจสอบ
ระบบตามข้อกําหนด โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1.1 สร้าง Repository บน GitHub
ล็อกอิ นเข้าเว็บไซต์ https://github.com แล้วเลื อก Create a new repository แล้ว
กรอกข้อมูลที่จาํ เป็ น เมื่อครบแล้วคลิก Create repository

รู ปที่ 4.1 หน้าต่างสําหรับสร้าง Repository
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4.1.2 สร้างใบรับรอง (Credentials)
การสร้างใบรับรองนี้ทาํ ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการอ่านสคริ ปต์หรื อส่ ง
สคริ ปต์ข้ ึนไปเก็บบนที่ Repository โดยไม่ตอ้ งป้ อนรหัสผ่านทุกครั้ง โดยมีข้นั ตอนดังนี้

รู ปที่ 4.2 หน้าต่างสําหรับเพิ่ม SSH Key
จากรู ปที่ 4.2 หลังจากเข้าหน้า Setting ให้เลือกเมนู SSH and GPG keys จากแทบด้านซ้าย
และใส่ ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นในหน้าต่างด้านขวาได้แก่
- Title : ชื่อคีย ์
- Key : ใส่ คียส์ าธารณะ (Public Keys) จากเครื่ องของผูใ้ ช้ ตัวอย่างเช่น id_rsa.pub
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4.1.3 สร้าง Local Repository บนเครื่ องผูใ้ ช้
ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการสร้ าง Local Repository บนเครื่ องผูใ้ ช้ โดยจะเป็ นการ
โคลน Repository จาก GitHub (Remote Repository) ลงมาไว้ที่เครื่ องผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 4.3 เลือกโคลน Repository แบบ SSH
จ า ก รู ป ที่ 4 . 3 ก ลั บ ม า ที่ ห น้ า R e p o s i t o r y แ ล ะ เ ลื อ ก C l o n e o r d o w n l o ad
พร้ อมกับเลื อกประเภทเป็ น Clone with SSH แล้วทําการคัดลอก URL เพื่อนํามาใช้ในการโคลน
Repository ต่อไป

รู ปที่ 4.4 คําสั่ง git clone สําหรับการโคลน Repository
จากรู ปที่ 4.4 เปิ ดโปรแกรม Terminal แล้วส่ งคําสั่ง git clone ตามด้วย URL ของ Repository
เพื่อโคลนมาเป็ น Local Repository และใช้งานต่อไป
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4.1.4 สร้างโครงสร้างของ Ansible
ทํา การออกแบบโครงสร้ า งตามรู ป แบบที่ Ansible แนะนํา โดยมี โ ครงสร้ า ง
ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 4.5 โครงสร้างของ Ansible
จากรู ปที่ 4.5 จะเห็นได้วา่ รู ทของไดเรกทอรี่ (Root Directory) นี้คือ security-configurationcompliance-tool ที่ทาํ การโคลนมาจาก Remote Repository โดยผูจ้ ดั ทําได้ใส่ โครงสร้ างที่จาํ เป็ น
ได้แก่
- action_plugins/ : เป็ นไดเรกทอรี่ สาํ หรับเก็บโมดูลของ Ansible ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่
หรื อแก้ไขของเดิมที่มีอยู่
- inventories/ : เป็ นไดเรกทอรี่ สํา หรั บ เก็บที่ อยู่โฮสปลายทางที่ จะนํา Ansible Script
นี้ไปทํางาน
- roles/ : เป็ นไดเรกทอรี่ สาํ หรับเก็บโปรเจคทั้งหมดในที่น้ ีคือโปรเจค scct-redhat
- roles/scct-redhat/defaults/ : เป็ นไดเรกทอรี่ สํ า หรั บ กํ า หนด Global Variable
ของโปรเจค
- roles/scct-redhat/meta/
:
เป็ นไดเรกทอรี่ สาํ หรับเก็บเมตะดาต้าที่จาํ เป็ นสําหรับโปรเจคเช่น LICENSE เป็ นต้น
- roles/scct-redhat/tasks/ : เป็ นไดเรกทอรี่ สํ า หรั บ เก็ บ งานทั้ งหมดที่ Ansible
จะต้องนําไปทํากับเครื่ องปลายทาง
- scct-redhat.yaml : เป็ นไฟล์ Ansible Playbook ที่ ใ ช้ใ นการเรี ย ก Role scct-redhat
ให้ทาํ งาน
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4.1.5 พัฒนาปลัก๊ อิน (Plugin) สําหรับออกรายงานแสดงผลรู ปแบบ CSV ไฟล์

รู ปที่ 4.6 รายการปลัก๊ อินที่จาํ เป็ นต่อการออกรายงานแสดงผล
จากรู ปที่ 4.6 จะเป็ นไฟล์ ที่ จ ํา เป็ นสํ า หรั บ ออกรายงานการแสดงผลของโปรเจค
โดยจะแบ่ ง เป็ น 2 ไฟล์ ไ ด้แ ก่ ไฟล์ initial_report.py และ ไฟล์ assert_csv.py โดยที่ ไ ฟล์
initial_report.py จะเป็ นไฟล์ที่ใช้ในการสร้างส่ วนหัวของรายงานแสดงผลและไฟล์ assert_csv.py
จะเป็ นไฟล์ที่ใช้แสดงผลการทํางานแบบข้อต่อข้อเพื่อนําไปออกรายงาน โดยไฟล์ initial_report.py
นั้ นจะทํา งานเพี ย งแค่ ค รั้ งต่ อ การทํา งานของโปรแกรมหนึ่ งครั้ งแต่ ไ ฟล์ assert_csv.py
จะทํางานทุกครั้งที่มีงานใน Ansible (Ansibl Task) ถูกทํางาน

รู ปที่ 4.7 สคริ ปต์บางส่ วนของไฟล์ initial_report.py
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รู ปที่ 4.8 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานของไฟล์ initial_report.py

รู ปที่ 4.9 สคริ ปต์บางส่ วนของไฟล์ assert_csv.py

รู ปที่ 4.10 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานของไฟล์ assert_csv.py
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4.1.5 สร้าง inventory ไฟล์สาํ หรับระบุเครื่ องปลายทาง

รู ปที่ 4.11 ไฟล์ inventory สําหรับระบุเครื่ องปลายทาง
จากรู ปที่ 4.11 จะเห็ นได้ว่าภายในไดเรกทอรี่ inventories/ จะมี ไฟล์ที่ชื่อว่า scct-redhat
เพื่อใช้สาํ หรับระบุเครื่ องปลายทางที่จะนําสคริ ปต์ไปทํางาน

รู ปที่ 4.12 เนื้อหาของไฟล์ scct-redhat
จากรู ปที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาของไฟล์ scct-redhat โดยมีรายละเอียดดังนี้
- [all] : แสดงถึงกลุ่มของโฮสต์ในที่น้ ีไม่มีการระบุกลุ่มจึงใส่ ไว้ในกลุ่ม all
- rh1, rh2, rh3, rh4 : แสดงถึงชื่อโฮสต์ปลายทาง
- ansible_user=sysadmin : เป็ นการบอก Ansible ให้ ส่ั ง สคริ ปต์ ท ํา งานด้ ว ย
ชื่อบัญชีผใู ้ ช้ sysadmin
- ansible_host=10.88.248.x : ระบุที่อยูข่ องเครื่ องปลายทาง (IP Address)
- ansible_sudo_pass=P@ssw0rd : ระบุรหัสผ่าน sudo เพื่อยกสิ ทธ์ข้ ึนเป็ นรู ทใน
การเรี ยกใช้การทํางานสคริ ปต์บางข้อที่ตอ้ งใช้สิทธิ์รูท
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4.1.6 กําหนด Global Variable ใน Ansible Role

รู ปที่ 4.13 ไฟล์ main.yml ที่ใช้เก็บ global variable
จากรู ปที่ 4.13 แสดงถึ งโครงสร้ างและไฟล์ main.yml ที่ อยู่ภายในไดเรกทอรี่ defaults
ซึ่ งใช้เก็บตัวแปร global variable ที่จะถูกอ่านทุกครั้งเมื่อ role นี้ถูกเรี ยกใช้งาน

รู ปที่ 4.14 เนื้อหาของไฟล์ main.yml
จากรู ป ที่ 4.14 เป็ นการประกาศตัวแปร 2 ตัวได้แก่ current_date และ tsal_scan_date
เพื่อใชในการระบุวนั และเวลาในการตรวจสอบและในการออกรายงานการแสดงผล
4.1.7 เขียนสคริ ปต์สาํ หรับตรวจสอบระบบ (Main Tasks)

รู ปที่ 4.15 โครงสร้างของสคริ ปต์ (Main Tasks)
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จากรู ปที่ 4.15 แสดงถึงโครงสร้างของไดเรกทอรี่ tasks/ ซึ่ งภายในจะประกอบไปด้วย
- main.yml : เป็ นไฟล์แรกที่จะถูกอ่านเมื่อ Ansible อ่านมาถึงไดเรกทอรี่ น้ ี
- get_*.yml : เป็ นไฟล์สํา หรั บ เก็ บ ฟั ง ส์ ชั่นที่ ใ ช้ใ นการไปอ่า นค่ า ต่ า ง ๆ ตาม
ข้อกําหนดที่ระบุ
- sc_*.yml :เป็ นไฟล์สํา หรั บ แต่ล ะหัว ข้อ โดยแบ่ ง ตามหัวข้อของข้อกํา หนด
ทั้งหมด 24 หัวข้อ

รู ปที่ 4.16 สคริ ปต์ภายในไฟล์ main.yml
จากรู ป ที่ 4.16 แสดงถึ ง สคริ ปต์ ที่ อ ยู่ ใ นไฟล์ main.yml ที่ อ ยู่ ใ นไดเรกทอรี่ tasks/
ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วนแบ่งตาม - name ได้แก่
- set fact : เป็ นส่ วนที่ใช้ในการระบุการสร้ างไดเรกทอรี่ ภายใต้ไดเรกทอรี่ reports/
โดยแบ่งตามวันและเวลาในการทํางานของสคริ ปต์แต่ละครั้ง

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างโครงสร้างในไดเรกทอรี่ reports/
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- initial report : เป็ นส่ วนที่ใช้ระบุขอ้ มูลส่ วนหัวของรายงานได้แก่ ชื่อมาตรฐานที่ใช้
ตรวจสอบ, วันและเวลาที่ตรวจสอบและวันและเวลาสําหรับไดเรกทอรี่ จะที่เก็บ
รายงานครั้งนี้
- include_tasks: เป็ นการประกาศให้ นํา ไฟล์ ต้ ัง แต่ ไ ฟล์ sc_1.yml - sc_24.yml
เข้ามาทํางานเพื่อทําการตรวจสอบตามข้อกําหนด

รู ปที่ 4.18 สคริ ปต์สาํ หรับตรวจสอบพาติชน่ั /var จากไฟล์ sc_1.yml
จากรู ป ที่ 4.18 เป็ นตัวอย่า งสคริ ป ต์สํ า หรั บ ตรวจสอบพาติ ช่ัน /var ซึ่ ง นํา มาจากไฟล์
sc_1.yml ซึ่ งจะเห็นว่ามีการใช้งานโมดูลต่าง ๆ ดังนี้
- โมดูล include เพื่อเรี ยกใช้งานไฟล์ get_separate_partition.yml เพื่อนํามาอ่านค่า
พาติชนั่ ที่ตอ้ งการสังเกตจาก part=/var ซึ่ งเป็ นการใส่ พารามิเตอร์ ให้แก่ฟังส์ชนั่
- โมดูล name ถูกนํามาใช้เพื่อประกาศชื่ องานในระหว่างที่ Ansible ทํางานเพื่อให้
ง่ายต่อการอ่าน
- โมดูล ignore_errors: true เป็ นการบอกว่าหากเจอข้อผิดพลาดให้แสดงข้อผิดพลาด
และข้ามไปทําข้อต่อไปซึ่ งหากไม่ใส่ ค่านี้ไว้แล้ว Ansible จะหยุดทํางานทันทีเมื่อ
เจอข้อผิดพลาด ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อกําหนดอื่น ๆ ต่อจนเสร็ จได้
- โมดู ล assert_csv เป็ นการเรี ยกใช้งานโมดู ลที่ สร้ างขึ้นจากไฟล์ assert_csv.yml
ที่อยูภ่ ายในไดเรกทอรี่ action_plugins/ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- item_no: แสดงถึงเลขที่ขอ้ ที่ทาํ การตรวจสอบ ซึ่ งอ้างอิงจากเอกสารข้อกําหนด
- level: แสดงถึงความสําคัญของข้อนี้ ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารข้อกําหนด
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-

topic: แสดงชื่อหัวข้อที่ตรวจสอบ ซึ่งอ้างอิงจากเอกสารข้อกําหนด
action: แสดงถึงการกระทําต่อหัวข้อนี้ ซึ่ งอ้างอิงจากเอกสารข้อกําหนด
check_command: แสดงถึงคําสั่งที่ใช้ตรวจสอบ
remark: แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่ งอ้างอิงจากเอกสารข้อกําหนด
report_date: เป็ นการระบุว่าการตรวจสอบข้อนี้ ให้ไปอยู่ในเอกสารฉบับใดตอน
ออกรายงาน
- that: เป็ นการตรวจสอบเงื่ อนไข ที่จะระบุว่าการตรวจสอบข้อนี้ ผ่านหรื อไม่ผ่าน
โดยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็ น True ชาร์ จ False

รู ปที่ 4.19 สคริ ปต์สาํ หรับอ่านค่าพาติชน่ั ต่าง ๆ จากไฟล์ get_separate_partition.yml
จากรู ปที่ 4.19 ถูกออกแบบให้เป็ นฟั งส์ ชนั่ เพื่อนําไปใช้งานในการตรวจสอบพาติชนั่ ต่างๆ
โดยจะถูกนําไปเรี ยกใช้งานในการตรวจสอบอีกที โดยมีรายละเอียดดังนี้
- name: เป็ นการประกาศชื่องานเมื่อ Ansible ทํางาน
- shell: เป็ นการเรี ยกใช้งานคําสั้ง shell ตามที่ระบุเพื่อทําการเก็บข้อมูลจากเครื่ อง
ปลายทาง
- register: เป็ นการประกาศให้ เก็บ ค่า ตัว แปรที่ ไ ด้จากบรรทัดด้า นบนใส่ ต ัว แปร
ตามที่ระบุ
- changed_when: false บอกให้ Ansible ไม่แสดงทําการเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ ก็ตาม
เมื่อทํางาน
- failed_when: false บอกให้ Ansible ไม่แสดงข้อผิดพลาดถึ ง แม้ว่า จะเจอข้อ ผิ ด
พลาดก็ตาม
- debug: เป็ นการแสดงเอาท์พุตจากตัวแปร get_separate_partition ใช้ในขั้นตอนการ
แก้ไขสคริ ปต์(Debug)
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4.2 การติดตั้งระบบ (System Implementation)
เนื่องจากระบบได้ออกแบบไว้เป็ นรู ปแบบคอนเทนเนอร์ (Container) ดังนั้นในขั้นตอนการ
ติ ดตั้งระบบจึ งต้องใช้ docker-compose และไฟล์ compose เข้ามาช่ วยในการเชื่ อมต่อคอนเทน
เนอร์ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทําให้ระบบสามารถทํางานได้
4.2.1 ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL 7
ในการติดตั้งระบบ Ansible AWX นั้นจําเป็ นต้องมีการติดตั้งฐานข้อมูลเพื่อไว้ใช้
สําหรับสํารองและกูค้ ืนข้อมูลเมื่อระบบมีปัญหา โดยฐานข้อมูลที่ระบบ Ansible AWX รองรับคือ
PostgreSQL เวอร์ ช่ัน 9.6 ขึ้ น ไป ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการติ ด ตั้ง PostgreSQL เวอร์ ช่ัน 10 บน
ระบบปฏิบตั ิการ Ubuntu 16.04 LTS มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ล็อกอินเป็ นผูใ้ ช้งาน root ด้วยคําสัง่
$ sudo -i
ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่ม URL ต้นทางสําหรับติดตั้ง PostgreSQL ด้วยคําสั่ง
# echo “deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main” >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
ขั้นตอนที่ 3 : นําเข้า repository signing key ด้วยคําสั่ง
# wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add # sudo apt-get update
ขั้นตอนที่ 4 : ติดตั้ง PostgreSQL เวอร์ ชนั่ 10 ด้วยคําสั่ง
# apt-get install postgresql-10

อ้างอิง https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu link
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4.2.2 ตั้งค่าฐานข้อมูล PostgreSQL
ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการสร้างฐานข้อมูลและตั้งค่าเพื่อให้คอนเทนเนอร์ สามารถ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ติดตั้งอยูบ่ นเครื่ องโฮสได้ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ล็อกอินด้วยผูใ้ ช้งาน postgres ด้วยคําสั่ง
$ sudo -i
# su - postgres
ขั้นตอนที่ 2 : ล็อกอินเข้าฐานข้อมูลด้วยคําสั่ง
$ psql
ขั้นตอนที่ 3 : สร้างฐานข้อมูลและกําหนดผูใ้ ช้งานด้วยคําสั่ง
postgres=# create database awx;
postgres=# create user awx with encrypted password 'awxpass';
postgres=# grant all privileges on database awx to awx;
postgres=# alter user awx with login;
postgres=# \q
ขั้นตอนที่ 4 : ออกจากผูใ้ ช้งาน postgres เพื่อกลับไปเป็ น root ด้วยคําสั่ง
$ exit
ขั้นตอนที่ 5 : ตั้งค่าไฟล์ /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf เพื่อให้ postgres รับการเชื่อมต่อ
ทั้งหมด
listen_addresses = '*'

รู ปที่ 4.20 ตั้งค่าการเชื่ อมต่อในไฟล์ postgresql.conf
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ขั้นตอนที่ 6 : ตั้งค่าไฟล์ /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf เพื่อให้ postgres อนุญาติให้ docker
เข้าถึงฐานข้อมูล
# IPv4 docker connections:
host awx
awx

172.0.0.0/8

md5

รู ปที่ 4.21 ตั้งค่าการเชื่ อมต่อในไฟล์ pg_hba.conf
ขั้นตอนที่ 7 : รี สตาร์ ทฐานข้อมูลด้วยคําสั่ง
# systemctl restart postgresql-10
4.2.3 ติดตั้ง Docker CE และ Docker Compose8
ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการติดตั้งโปรแกรม Docker และ Docker Compose เพื่อใช้
สําหรับสร้างและการจัดการคอนเทนเนอร์ ต่างๆ ในระบบ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : อัพเดท apt แพ็คเก็จ
$ sudo apt-get update
ขั้นตอนที่ 2 : ติดตั้งแพ็คเก็จที่จาํ เป็ น
$ sudo apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

อ้างอิง https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
8
อ้างอิง https://docs.docker.com/compose/install/
8
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ขั้นตอนที่ 3 : เพิ่ม Docker GPG คีย ์
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add ขั้นตอนที่ 4 : ติดตั้ง Docker stable repository
$ sudo add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"
ขั้นตอนที่ 5 : อัพเดท apt แพคเกจ
$ sudo apt-get update
ขั้นตอนที่ 6 : ติดตั้ง Docker
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
ขั้นตอนที่ 7 : ตั้งค่าให้สามารถใช้ Docker ได้โดยไม่ผา่ นคําสั่ง sudo
$ sudo usermod -aG docker $USER
ขั้นตอนที่ 8 : ดาว์นโหลด Docker compose
$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
ขั้นตอนที่ 9 : เพิ่มสิ ทธิ์ การ execute ให้แก่ Docker compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
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4.2.4 สร้างไฟล์ docker-compose.yml9

รู ปที่ 4.22 เนื้ อหาภายในไฟล์ docker-compose.yml

อ้างอิง https://github.com/ansible/awx/blob/devel/installer/roles/local_docker/templates/dockercompose.yml.j2 link
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จากรู ปที่ 4.22 เป็ นชุดคําสั่งภายในไฟล์ docker-compose.yml โดยมีรายละเอียดดังนี้
- version: ระบุ compose เวอร์ชนั่
- service: ระบุวา่ มีเซอร์ วิสใดบ้างในไฟล์ compose ได้แก่ web, task, rabbitmq และ
memcached
- image: ระบุ docker image ที่จะนํามาใช้งาน
- container_name: ตั้งชื่อคอนเทนเนอร์ เมื่อคอนเทนเนอร์ ทาํ งาน
- depens_on: ระบุวา่ เซอร์ วสิ ใดบ้างที่ตอ้ งเริ่ มทํางานก่อนเซอร์ วสิ นี้
- hostname: ตั้งชื่อ hostname ของคอนเทนเนอร์
- user: ระบุผใู ้ ช้งานเมื่อคอนเทนเนอร์ ทาํ งาน
- restart: กําหนดให้คอนเทนเนอร์ ทาํ งานแบบอัตโนมัติ
- volumes: กําหนดว่าไฟล์ใดบ้างที่จะต้องถูกเม้าเมื่อคอนเทนเนอร์ ทาํ งาน
- environment: กําหนดค่า environment variable เมื่อคอนเทนเนอร์ ทาํ งาน
4.2.5 สร้างไฟล์ enviroment.sh10

รู ปที่ 4.23 เนื้ อหาภายในไฟล์ enviroment.sh
จากรู ปที่ 4.23 เป็ นการกําหนดตัวแปรที่จาํ เป็ นไว้ในไฟล์ enviroment.sh เพื่อทําการคัดลอก
เมื่อ Ansible AWX เริ่ มทํางาน

อ้างอิง https://github.com/ansible/awx/blob/devel/installer/roles/local_docker/templates/
environment.sh.j2 link

10
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4.2.6 สร้างไฟล์ credentials.py11

รู ปที่ 4.24 เนื้อหาภายในไฟล์ credentials.py
จากรู ปที่ 4.24 ไฟล์ credentials.py จะถูกเม้าเข้าไปที่คอนเทนเนอร์ awx_web และ awx_task
เมื่อเริ่ มทํางาน เพื่อให้คอนเทนเนอร์ เหล่านี้รู้วา่ ต้องต่อไปยังฐานข้อมูลและคอนเทนเนอร์ rabbitmq
ได้อย่างไร
4.2.7 สร้างไฟล์ SECRET_KEY

รู ปที่ 4.25 Secret_key สําหรับ Ansible AWX
จากรู ปที่ 4.25 เป็ นการกําหนด Secret key สําหรับระบบ Ansible AWX ซึ่ งไฟล์จะถู ก
คัดลอกเมื่อคอนเทนเนอร์ awx_web และ awx_task เริ่ มทํางาน

อ้างอิง https://github.com/ansible/awx/blob/devel/installer/roles/local_docker/templates/
credentials.py.j2
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4.2.8 สั่งไฟล์ docker-compose.yml ให้เริ่ มทํางาน

รู ปที่ 4.26 สั่งให้ docker-compose เริ่ มทํางาน
จากรู ป ที่ 4.26 หลัง จากเตรี ย มไฟล์ท้ งั หมดครบแล้วก็ สั่ง เริ่ ม ทํา งานด้วยคํา สั่ง dockercompose up โดยคํ า สั่ ง docker-compose up จะหาไฟล์ ที่ ชื่ อ docker-compose.yml
และสัง่ ทํางานโดยอัตโนมัติ สําหรับแท็ก -d หมายถึง ให้คาํ สั้งนี้ทาํ งานอยูเ่ บื้องหลัง

รู ปที่ 4.27 หน้าล็อกอินของ Ansible AWX
จากรู ป ที่ 4.27 หลัง จากสั่ง docker-compose แล้ว ทดสอบเข้า หน้า เว็บ บราว์จะพบกับ
หน้าต่างล็อกอินของ Ansible AWX ซึ่ งแสดงว่าระบบทํางานถูกต้อง
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4.3 ส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface)
ในส่ วนติ ดต่อผูใ้ ช้ของ Ansible AWX ทําออกมาได้เรี ยบง่าย มีเมนู การใช้งานอยู่ที่แถบ
ด้านซ้ายประกอบด้วย 4 ส่ วนหลักๆ คือ
- Views ใช้สํ า หรั บ ดู ภ าพรวมของระบบทั้ง หมด เช่ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ,
จํานวนงานทั้งหมด, การตั้งตารางงาน เป็ นต้น
- Resources เป็ นส่ วนที่ใช้ในการกําหนดทรัพยากรณ์ ต่างๆที่จะนําระบบไปใช้งาน
ได้แก่ Source code ที่จะใช้ทาํ งาน, กําหนดเครื่ องปลายทางที่จะนํา Source code
ไปใช้งาน เป็ นต้น
- Access เป็ นส่ วนที่ใช้สาํ หรับกําหนดผูเ้ ข้าถึงระบบต่างๆ
- Administration เป็ นส่ วนที่ใช้สาํ หรับกําหนคค่าคอนฟิ กกูเรชันต่างๆของระบบ

รู ปที่ 4.28 หน้าล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
จากรู ป ที่ 4.28 เป็ นหน้า สํา หรั บ การยืนยันตัวตนเพื่ อเข้า ใช้ง านระบบโดยผูใ้ ช้ต้องระบุ
USERNAME และ PASSWORD ที่ถูกต้อง แล้วทําการกดปุ่ ม SIGN IN เพื่อเข้าใช้งานระบบ
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รู ปที่ 4.29 หน้า Dashboard ของระบบ
จากรู ปที่ 4.29 เป็ นหน้าจอหลักของระบบโดยจะมี เมนู ที่จาํ เป็ นต่อการใช้งานอยู่ด้านซ้าย
โดยจะเน้นเป็ นสี เทาเข้าเพื่อให้เห็ นได้ชดั เจนสําหรับในส่ วนของหน้าจอหลักจะมีกราฟแสดงประ
สิ ทธิภาพโดยรวมของระบบพร้อมกับแสดงถึงจํานวนการทํางานที่ผดิ พลาดและถูกต้อง

รู ปที่ 4.30 หน้า Credentials ของระบบ
จากรู ปที่ 4.30 เมื่อผูใ้ ช้งานเลื อกแท็บ Credentials จากเมนูดา้ นซ้าย จะเข้าสู่ หน้าจอที่ใช้
สําหรั บสร้ างหรื อแก้ไขใบรั บรองภายในระบบทั้งหมด ใบรั บรองนี้ จะนําไปใช้สําหรั บการเชื่ อม
ระบบ Ansible AWX เข้ากับระบบต่างๆ เช่น GitHub และ โอสต์ปลายทาง
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รู ปที่ 4.31 หน้า Project ของระบบ
จากรู ป ที่ 4.31 ในหน้า จอนี้ จะใช้สํา หรั บ สร้ า งโครงการ (Project) บน Ansible AWX
ซึ่ งจะต้องนําไปผูกกับ Repository บน GitHub เพื่อที่จะนํา Source code (Ansible Playbook และ
Ansible Role) มาใช้งาน โดยผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกข้อมูลที่จาํ เป็ นได้แก่
- NAME : ชื่อของโปรเจค
- SCM TYPE : ประเภทของ Source code ในที่น้ ีเลือกเป็ น Git
- SCM URL : ถ้าเลื อก SCM TYPE เป็ น Git ในส่ วนที่ให้ใส่ GitHub Repository
URL
- SCM CREDENTIAL : เลือก GitHub ซึ่ งเป็ นใบรับรองที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
- SCM BRANCH : ใส่ branch ที่ ตอ้ งการให้ระบบไปดึ ง Source code ในที่ น้ ี เป็ น
master
- DELETE ON UPDATE : เลื อกไว้ในกรณี อพั เกรดโครงการให้ทาํ การลบ Source
code ออกก่อนแล้วค่อยสร้างใหม่

รู ปที่ 4.32 หน้า Inventories ของระบบ
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จากรู ปที่ 4.32 ในหน้าจอนี้ จะใช้สําหรับการกําหนดรายชื่ อโอสต์ปลายทางที่ ตอ้ งการให้
ระบบทําการตรวจสอบ โดยต้องตั้งชื่อและระบุที่อยู่ (IP Address) ของโฮสปลายทางให้ถูกต้อง

รู ปที่ 4.33 หน้า Template ของระบบ
จากรู ปที่ 4.33 เป็ นหน้าจอที่ใช้กาํ หนดเทมเพลท (Template) ของระบบ โดยหลักการจะ
เป็ นการจําคู่โครงการ (Project) เข้ากับ รายการโฮสต์ที่จะถูกตรวจสอบ (Inventories) โดยมีขอ้ มูลที่
ต้องกรอกได้แก่
- NAME : ชื่อของเทมเพลท
- JOB TYPE : เป็ นเภทของงานในที่น้ ีเลือก Run
- INVENTORY : เลือกจาก Inventory ที่จะใช้งาน
- PROJECT : เลือกจาก Project ที่จะใช้งาน
- PLAYBOOK : เลือก Ansible Playbook ที่จะใช้งาน
- CREDENTIAL : เลือกใบรับรองสําหรับโอสปลายทาง

รู ปที่ 4.34 สั่งเรี ยกการทํางานจากเทมเพลท

37
จากรู ปที่ 4.34 เมื่อสร้างเทมเพลทเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็จะมาขึ้นขั้นตอนการเรี ยกใช้งานเทม
เพลทโดยคลิกที่รูปจรวดเพื่อเริ่ มทํางาน

รู ปที่ 4.35 รายละเอียดการทํางานของเทมเพลท
จากรู ป ที่ 4.35 จะเป็ นการแสดงรายละเอี ย ดการทํา งานของเทมเพลทเมื่ อ เทมเพลทถู ก
เรี ยกใช้งานโดยจะบอกสถานะว่ากําลังทํางานอยู่ (Running) ที่มุมบนซ้ายแล้วแสดง Logs ที่ออกมา
จากระบบในส่ วนด้านขวาของหน้าจอเพือ่ ให้ผใู ้ ช้งานได้ติดตามดูได้อย่างใกล้ชิด

รู ปที่ 4.36 รู ปแบบรายงานผลการทดสอบ
จากรู ป ที่ 4.36 เป็ นรู ป แบบของรายงานผลการทดสอบหลัง จากเป็ นโดยโปรแกรม
LibreOffice Calc โดยจะแสดง ชื่ อมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ระบบปฏิ บตั ิการของโอสต์ที่
ตรวจสอบวันและเวลาในการตรวจสอบและวันเวลาล่าสุ ดที่ตรวจสอบ แสดงจํานวนข้อที่ผา่ นและ
ไม่ผา่ น และแสดงรายละเอียดที่ตรวจสอบตามหัวข้อต่างๆ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒนาเครื่ องมือสําหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกําหนดความปลอดภัย ได้พฒั นา
เสร็ จสิ้ นลงตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่ วนของผูง้ านสามารถใช้เครื่ องมือในการ
ตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกําหนดความปลอดภัยได้และได้ผลลัพธ์ถูกต้อง
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องมือสําหรับตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกําหนดความปลอดภัย
ด้วยการนําเครื่ องมือและเทคโนโลยีในปั จจุบนั ได้แก่เครื่ องมือการจัดการการคอนฟิ กกูเรชัน่ แบบ
ศูนย์กลาง (Configuration Management Tools) ที่ชื่อว่า Ansible มาใช้ในการเขียนรายการตรวจเช็ด
ตามข้อกําหนดต่างๆ และนําเทคโนโลยีเวอร์ ชวล แมชชีน (Virtual Machine) รวมกับเทคโนโลยีค
คอนเทนเนอร์ (Container) ในการจําลองเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และติ ดตั้งระบบ Ansible AWX เพื่อ
เครื่ องแม่ข่ายสําหรับทําการตรวจสอบการตั้งค่าตามข้อกําหนดความปลอดภัย
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถเพิ่มผลผลิตในการตรวจสอบระบบให้มากขึ้นในเวลาที่เท่ากัน
5.2.2 สามารถเพิ่ ม ความพร้ อ มใช้ง านในการตรวจสอบระบบสามารถสั่ ง ให้ท าํ งาน
ได้ทนั ที่หรื อตั้งเวลาในการตรวจสอบล่วงหน้าได้
5.2.3 สามารถลดความผิดพลาดในการตรวจสอบระบบจากการตรวจสอบแบบที่ใช้
บุคลากรตรวจสอบลงได้
5.2.4 สามารถลดต้นทุนการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการตรวจสอบ
ระบบลงได้
5.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ระบบยังไม่สามารถใส่ ขอ้ ยกเว้นสําหรับการตรวจสอบได้
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํา งานและให้ระบบมีค วามสมบู รณ์ มากยิ่งขึ้ นควรพัฒ นา
ระบบให้สามารถใส่ ขอ้ ยกเว้นสําหรับการตรวจสอบได้
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