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บทคัดย่ อ
โครงงานฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงของแซบบิ กภายในของ
บริ ษทั นิ ภา เทคโนโลยี จํากัด โดยเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ของแซบบิก สามารถรับทราบถึงปั ญหาก่อนที่
จะมี ปัญหาเกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ สุ ด เพื่อที่ จะได้เร่ งดําเนิ นการแก้ไข ก่อนที่จะเกิ ดความเสี ย
หายไปยังผูร้ ั บบริ การจนไม่ส ามารถใช้งานได้ หรื อมี ความล่ าช้าต่ อการใช้งานอิ นเตอร์ เน็ ต ทั้งนี้
เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงของแซบบิก จึงมีความสามารถในด้านการตรวจสอบข้อมูล ที่มีความยืดหยุ่น
สู ง ซึ่ งทําให้เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงของแซบบิก มีลกั ษณะเป็ นเว็บแอพพลิ เคชัน่ (Web Application)
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงเดิมภายในบริ ษทั นิ ภา เทคโนโลยี จากัด ได้ใช้หลายระบบ
ในการท างานรวมกัน เช่ น ระบบตรวจสอบกราฟ พี อ าร์ ที จี แทรฟฟิ ค กราฟ (PRTG Traffic
Grapher) ระบบเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ นาจิอ๊อด คอร์ (Nagios Core) ระบบตรวจสอบแบนด์วิชท์ โมเม
ติก แบนด์วิชท์ (Domestic Bandwidth) ในการตรวจสอบและรายงานความเคลื่ อนไหวต่าง ๆ ของ
ระบบเน็ตเวิร์ค ภายในบริ ษทั นิ ภา เทคโนโลยี จากัด ให้มีความถูกต้อง แม่นยา ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
ที่มาใช้บริ การระบบเน็ตเวิร์คภายในบริ ษทั ซึ่ งแต่ระบบที่ กล่าวมานี้ จะมี ปัญหาของแต่ระบบโดย
หลัก เช่ น ระบบเน็ ตเวิร์คมอนิ เตอร์ มีการตรวจสอบและเตือนข้อผิดพลาดของปั ญหาได้ล่าช้า ไม่
แม่นยาในการตรวจสอบและให้ส่ งผลกระทบไปยังระบบอื่ น ๆ ท าให้แก้ปัญ หาให้กบั ผูท้ ี่ มารับ
บริ การไม่ได้ทนั ที ดังนั้นก็ได้มีการนาระบบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาของระบบต่าง ๆ จึงได้นาระบบเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงขึ้นมา
โดยใช้เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงของแซบบิ ก (Zabbix) ที่ มีความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล ที่ มี
ความยืดหยุน่ สู งและยังสามารถรายงานผลปริ มาณการใช้งานของ ซีพียู (CPU) แรม (RAM) เป็ นต้น
เพื่ อ มาใช้ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการท างานและตรวจสอบระบบเน็ ต เวิ ร์ ค ภายในบริ ษ ัท นิ ภ า
เทคโนโลยี จากัด ได้อย่างถู กต้อง แม่นยา และรวดเร็ วในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดในการทางาน ตรวจสอบและการแก้ไขปั ญหาจุดบกพร่ องของระบบเน็ตเวิร์คให้กบั ผูท้ ี่มารับ
บริ การได้และส่ งผลกระทบน้อยที่สุดและมี ความปลอดภัยสู ง จะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ผูร้ ับบริ การมากขึ้น
ในโครงงานนี้จึงได้เล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นของระบบต่าง ๆ จึงได้เกิดโครงงานนี้เพื่อช่วย
ในการจัดปัญหา และผูบ้ ริ การได้รับความการบริ การที่ดียงิ่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก
1.2.2 เพื่อศึกษารู ปแบบการทางานของเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ริงของแซบบิก
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1.2.3 เพื่อใช้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ริงของแซบบิกจัดสรรการใช้งานในระบบเน็ตเวิร์คให้กบั ผู ้
ทัว่ ไปในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

สามารถตรวจสอบแทรฟฟิ คกราฟได้
สามารถตรวจสอบแบนด์วชิ ท์ได้
สามารถตรวจสอบการใช้ของอินเตอร์ เน็ตได้เป็ นนาที
สามารถตรวจสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ริงจากที่ไหนก็ได้
สามารถรายงานการใช้งานของแบนด์วชิ ทาให้จากัดการใช้งานแบนดฺ วชิ ท์ได้

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ความรู้การศึกษาการรู ปแบบทางานของเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก
1.4.2 ได้ความรู้การศึกษาการเน็ตมอนิเตอร์ริงของแซบบิก
1.4.3 ได้ความรู้การจัดสรรการใช้งานของระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร
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บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แซบบิก (Zabbix)
แซบบิ ก (Zabbix) ได้ท ำงำนเปิ ดตัวในปี ค.ศ. 2001 และบริ ษ ัท ได้ก่ อ ตั้ง ในปี ค.ศ. 2005
เป็ นป็ นซอฟต์แวร์ โอเพ่นซอร์ สสำหรับกำรตรวจสอบเครื อข่ำยให้กบั องค์กรต่ำงๆโดยกำรทำหน้ำที่
เฝ้ ำระวังและแจ้งเตือนผ่ำนทำง อีเมล์และข้อควำมทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเรี ยลไทม์ รำยงำนผล
กำรทำงำนในรู ปแบบในรู ปแบบกรำฟที่สำมำรถดูรำยระเอียดได้เป็ นรำยนำทีและยังสำมำรถแก้ไข
ปั ญหำเฉพำะหน้ำปั ญหำแก้ไขด้วยวิธีแบบ routine ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหำ Down time ของระบบและ
ยังยกระดับกำรดูแลเครื อค่ำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ

รู ปที่ 2.1 กำรทำงำนของแซบบิก(zabbix)
จำกรู ปที่ 2.1 แซบบิก เป็ นระบบ เอ็นเตอร์ ไพรส์ มอนิ เตอร์ ริง เป็ นได้มำกกว่ำ เซิ ร์ฟเวอร์
เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริง สำมำรถด้ำนตรวจสอบข้อมูลที่มีควำมยืดหยุน่ สู ง ซึ งสำมำรถเขียนปลัก๊ อิน
เข้ำไปตรวจสอบได้ทุกระดับของข้อมูลที่สำมำรถ แอคเซส ได้ไม่วำ่ จะป็ น อุณหภูมิของห้องเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ กำรตรวจสอบ ล็อกไฟล์ กำรใช้ เอสเอ็นเอ็มพี (Simple Network Management Protocol)
เพื่อดึงข้อมูลของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ซึ่ งแซบบิกมีขอ้ ได้เปรี ยบเหนือกว่ำเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ทว่ั ไปดังนี้
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1. รองรับกำรตรวจสอบและรำยงำนผลปริ มำณกำรใช้งำนของ CPU RAM Disk Space
Network Traffic. Server Load Service on/off และสำมำรถจัด ท ำข้อ มู ล ที่ ต้อ งกำรได้ ผ่ำ นกำร
รำยงำนในรู ปแบบของกรำฟ ตำรำงสรุ ป

รู ปที่ 2.2 กำรแสดงของกรำฟ
2. รองรั บ มอนิ เตอร์ ผ่ำน โปรโตคอลเอสเอ็น เอ็ม พี (SNMP) ซึ่ งมี อ ยู่บ นระบบอุ ป กรณ์
(Network Devices) เกือบทุกชนิดไม่วำ่ จะเป็ น Roter, Switch และอื่นๆ

รู ปที่ 2.3 กำรทำงำนของ SNMP
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3. ยังรองรับ กำรมอนิ เตอร์ ด้วยไอพี เอ็มไอ (IPMI) ซึ่ งฮำร์ ดแวร์ บำงชนิ ดมี กำรใช้งำนอยู่
เช่น เซิ ร์ฟเวอร์ ของ Dell IBM HP เป็ นต้น
4. รองรั บ กำรมอนิ เตอร์ ระบบฐำนข้อมู ล (Database server) เช่ น MySQL Oracle Ms
SQL ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
5. สำมำรถตรวจจับกำรเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
6. สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของเซิ ร์ฟเวอร์ และอุ ปกรณ์ ชนิ ดเน็ ตเวิร์คต่ำง ๆ ถ้ำหำก
เซิ ร์ฟเวอร์ หรื ออุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ไม่สำมำรถทำงำนได้ระบบจะแจ้งเตือนผ่ำนทำงอีเมล์ (email) หรื อ
ระบบส่ งข้อควำม (sms) ไปยังผูด้ ูแลระบบทันที และทำงำนบันทึกเหตุกำรณ์ เพื่อไว้ตรวจสอบใน
ภำยหลัง

รู ปที่ 2.4 กำรแจ้งเตือนผ่ำน email หรื อ sms
2.2 ไอพีเอ็มไอ (Intelligent PlatForm Management Interfacr)
ไอพี เอ็ม ไอ เป็ นชุ ด มำตตรฐำนของข้อก ำหนดส ำหรั บ ระบบฮำร์ ดเวร์ ซึ่ งจะช่ วยให้เว็บ
โฮสต์หรื อศูนย์ขอ้ มูลจำกส่ วนกลำงตรวจสอบและควบคุ มเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งั หมดจัดกำร มันถูกพัฒนำ
โดย Intel ด้วยกำรสนับ สนุ น จำก Hewlett Packrd Dell และ NEC และได้รับ กำรสนับ สนุ น ใน
ขณะนี้โดยส่ วนใหญ่ของอุตสำหกรรม
ไอพีเอ็มไอ ทำงำนควบคู่กบั สองชุ ดสเปคมำตรฐำนอื่นๆ เช่น IPMB และ ICMB ซึ่ งจัดกำร
กับฟั งก์ชนั่ ภำยในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระหว่ำงเครื่ องที่มีกำรจัดกำร กำรสื่ อสำรจะถูกจัดกำรผ่ำน
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ตรงออกจำกวง LAN ระบบของไอพีเอ็มไอนั้นใช้งำนง่ำย ในกรณี ที่เซิ ร์ฟเวอร์ ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้
ข้อผิดพลำดจะปรำกฏอย่ำงจัดเจนในคอนโซลกำรตรวจสอบและผูช้ ำ้ สำมำรถเข้ำสู่ ระบบได้โดยตรง
จำก ไอพี เอ็ม ไอ กำรปรับเปลี่ ยนกำรก ำหนดค่ำเครื อข่ำยเฉพำะและยังสำมำรถส่ งข้อควำมไปยัง
เซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อเริ่ มต้นใหม่
ประโยชน์ ของ ไอพีเอ็มไอ
1. กำรจัดกำรกับกำรทำงำนระยะไกลที่จำป็ นสำหรับระบบปฎิบตั ิกำรของเซิ ร์ฟเวอร์
2. สำมำรถสั่งเปิ ดหรื อปิ ดเครื่ องได้แม้ขณะปิ ดเครื่ องและเริ่ มต้นกำรทำงำนใหม่ (restart)
3 .สำมำรถสั่งลงระบบปฎิ บตั ิกำรผ่ำนไฟล์ไอเอสโอ (mount ISO) หรื อ แผ่นซี ดีรอม (cdrom) หรื อ อุปกรณ์เชื่ อมต่ออิเล็กทรอนิ คส์ (usb) ผ่ำนเครื่ องเรำไปยังเครื่ องปลำยทำงได้ ด้วยฟั งก์ชนั่
นี้สำมำรถลงระบบปฎิบตั ิกำร (install OS) ใหม่ลงบนเครื่ องได้ทนั ที
4. ตรวจเช็ คดูสถำนะปั จจุปันของเซ็ นเซอร์ ต่ำงๆ ในเครื่ อง ตั้งแต่อุณหภูมิเครื่ องและซี พียู
ควำมเร็ วของรอบพัดลมไปจนถึงตรวจจับว่ำเครื่ องถูกเปิ ดหรื อไม่
5. สำมำรถลงระบบปฎิบตั ิกำร อะไรก็ได้ ไอพีเอ็มไอ ก็ยงั สำมำรถใช้งำนได้เสมอ

รู ปที่ 2.5 กำรทำงำนของ ไอพีเอ็มไอ
2.3 เอสเอ็นเอ็มพี (SNMP)
เอสเอ็นเอ็มพี ย่อมำจำก Simple Network Management Protocol ถูกพัฒนำในปี พ.ศ. 2531
เป็ นหนึ่งในมำตรฐำนของกำรดำเนินกำรและกำรบำรุ งรักษำโปรโตคอลสำหรับอินเตอร์ เน็ต ที่ช่วย
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ในกำรบริ หำรจัดกำรเครื อข่ำย เป็ นโปรโตคอลในระดับ แอพพลิเคชัน่ (application) ซึ่ งช่วยอำนวย
ควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ำ งอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ำ ยเอสเอ็ น เอ็ ม พี (SNMP) เป็ น
เทคโนโลยีที่มรกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมำกและยังเป็ นส่ วนหนึ่งของชุดโปรโตคอล TCP/IP
ส่ วนประกอบพืน้ ฐานจะประกอบ 3ส่ วนของเอสเอ็มเอ็นพีคือ
1. Network Managemment Protocol ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบและสอบถำมกำรท ำงำนของ
Agentและนำข้อมูลที่ได้มำประมวลซึ่ง NMS อำจจะมีมำกกว่ำ 1ตัวในกำรดูแลและจัดกำรกับ Agent
จำนวนมำกก็ได้
2. Managed Device คื อ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ำ ยที่ ป ระกอบด้ ว ย SNMP Agent ที่ อ ยู่ ใ นระบบ
จั ด กำรเครื อข่ ำ ย ซึ่ งท ำหน้ ำ ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว น ำข้ อ มู ล ส่ งไปยัง NMS (Network
Managenment Station) โดยผ่ำนโปรโตคอล SNMP Manage device ซึ่ งบำงครั้ งเรี ย กว่ำ Network
elements ตัวอย่ำงของ Network element เช่น Router Switch Hub Computer Host เป็ นต้น
3. Agent เป็ นส่ วนที่รับกำรร้องขอที่มำจำก NMS และทำกำรประมวลผลตำมคำร้องขอและ
ทำกำรส่ งข้อมูลไปยัง NMS โดย Agent จะประกอบไปด้วยสองส่ วนสำคัญคือ
3.1 Protocol Engine ทำหน้ำที่ประมวลคำสั่งที่มำจำก NMS ซึ่ งได้แก่ รับคำสั่งถอด
รหัสคำสั่ง ทำงำนตำมคำสั่ง และส่ งผลตอบกลับไปยัง NMS
3.2 Management Information Base หรื อ MIB เป็ นส่ วนที่ค่ำของชุดข้อมูลกำรทำ
งำนของอุปกรณ์

รู ปที่ 2.6 โครงสร้ำงของระบบจัดกำรด้วยเครื อข่ำย SNMP
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2.4 พีอาร์ ทจี ี มอนิเตอร์ ริง ( PRTG Network Monitor)
เป็ นโปรแกรมส ำหรั บ ตรวจสอบระบบเครื อข่ ำ ยซึ่ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง ใช้ง ำนง่ ำ ยและ
สำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ในทีเดี ยวทำ ให้กำรดู แลระบบเป็ นเรื่ องง่ำยสำหรับองค์กรไม่ว่ำจะเป็ น
ขนำดเล็กหรื อขนำดใหญ่ช่วยวิเครำะห์ภำพรวมระบบเครื อข่ำยและตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ
เครื อข่ำยให้ทำงำนได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิภำพและทำงำนอยูบ่ นระบบปฏิบตั ิกำรวินโดวส์ ที่เชื่ อมต่อ
กับเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติต่ำงๆ ของคอมพิวเตอร์ กำรใช้งำนซอฟต์แวร์
และอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆที่ ต้อ งกำร โดยกำรค้น หำอัต โนมัติ แ ละสำมำรถสร้ ำ งขึ้ น เป็ นแผนผัง ระบบ
เครื อข่ำย นอกจำกนี้ยงั สำมำรถดูขอ้ มูลย้อนหลัง เพื่อใช้ในกำรเปรี ยบเทียบได้
คุณสมบัติของโปรแกรม พีอาร์ ทจี ี มอนิเตอร์ ริง ( PRTG Network Monitor)
1. เป็ นเครื่ องมือวัดตรวจสอบระบบเครื อข่ำย
2. ค้นหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในระบบเครื อข่ำยแบบอัตโนมัติ
3. มีระบบกำรแจ้งเตือนก่อนระบบเครื อข่ำยมีปัญหำร้ำยแรง
4. หลีกเลี่ยงปริ มำณและสภำพขัดข้องของแบนด์วดิ ท์
5. เพิ่มประโยชน์สูงสุ ดด้วยกำรหลีกเลี่ยงสำเหตุกำรล้มเหลวที่เกิ ดจำกกำรไม่คน้ หำระบบ
กำรล้มเหลว

รู ปที่ 2.7 กำรทำงำนของ พีอำร์ทีจี เน็คเวร์คมอนิเตอร์ ริง
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2.5 แบนด์ วชิ ท์ (BandWidth)
แบนด์วชิ ท์ (Bandwidth) ในระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั หมำยถึงอัตรำกำรส่ งข้อมูล ผ่ำนตัวกลำง
ไปยังอีกสถำนที่หนึ่ ง ซึ่ งตัวกลำงนั้นจะเป็ นสำยทองแดงหรื อสำยใยแก้วนำแสง ก็จะมีผลให้อตั รำ
กำรส่ งข้อมูลไปยังสถำนที่หนึ่ งที่แตกต่ำงกัน ซึ่ งสำยใยแก้วถื อว่ำเป็ นสำยที่ดีที่สุดในกำรส่ งข้อมูล
เพรำะจะทำให้แบนด์วิ ชท์มี อตั รำกำรส่ งข้อมู ลที่ สู งขึ้ นมำกกว่ำตัวกลำงประเภทอื่ น สมัยที่ เริ่ ม มี
อินเตอร์ เน็ตใช้งำนกันในช่วงแรก ๆ นั้น แบนด์วชิ ท์จะมีควำมเร็ วสู งสุ ดเพียง 56 Kbps ซึ่ งสมัยนั้นยัง
ใช้สำยทองแดงเป็ นสำยสัญญำณ ซึ่ งมีอตั รำกำรสู ญเสี ยของสัญญำณมำก แต่เมื่อเปลี่ยนมำใช้สำยใย
แก้วนำแสง แบนด์วิช ท์ก็มีอตั รำควำมเร็ วในกำรส่ งข้อมูลที่ มำกขึ้ นโดยข้อดี ของสำยนำสั ญญำณ
แบบใยแก้วนำแสงนั้นก็คือ ป้ องกันกำรรบกวนจำกสัญญำณไฟฟ้ ำได้มำก ส่ งข้อมูลได้ระยะไกลโดย
ไม่ตอ้ งมีตวั ขยำยสัญญำณ กำรดักจับสัญญำณทำได้ยำก ข้อมูลจึงมีควำมปลอดภัยมำกกว่ำสำยส่ ง
แบบอื่น ส่ งข้อมูลได้ดว้ ยควำมเร็ วสู งและสำมำรถส่ งได้มำก แบนด์วชิ ท์ (Bandwidth) นั้นจะมีหน่วย
เป็ น บิตต่อวินำที bps (bit per second) กิโลบิตต่อวินำที (Kbps) และ เมกกะบิตต่อวินำที (Mbps)
แบนด์ วชิ ท์ มีความสาคัญอย่างไร
1. เป็ นส่ วนประกอบที่สำคัญในกำรรับส่ งผ่ำนข้อมูลบนเครื อข่ำย
2. สำมำรถรับส่ งข้อมูลได้ในปริ มำณมำก ๆ และรับส่ งข้อมูลด้วยอัตรำเร็ วที่ดี
3. เป็ นเครื่ องวัดประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของเครื อข่ำย
4. เป็ นปั จจัยสำคัญสำหรับกำรออกแบบเครื อข่ำย

รู ปที่ 2.8 รู ปแบบกำรทำงำนของแบนด์วดิ ท์
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บทที่ 3
รายละเอียดปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั นิภา เทคโนโลยี จากัด
ที่อยู่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 401-402 ถนน เจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก เขตบาง
รัก กรุ งเทพมหานคร 10500

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั นิภา เทคโนโลยี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษ ัท นิ ภ า เทคโนโลยี จ ากัด ก่ อ ตั้ง เมื่ อ พ.ศ. 2539 มี จุ ด มุ่ ง หมายหลัก เพื่ อ พัฒ นาวงการ
อินเทอร์ เน็ตไทยให้กา้ วทันประเทศที่พฒั นาแล้วได้พฒั นาเทคโนโลยี เพื่อเปิ ดโอกาสให้คนไทยสามารถ
ใช้ภาษาไทย เข้าถึ งเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่าย ไม่ตอ้ งจาชื่ อโดเมนภาษาอังกฤษ และสะดวกในการค้นหา
ข้อมู ล ด้วยภาษาไทย เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ภาษาไทยในโลกออนไลน์ ตามด้วยผลงานการพัฒ นาระบบ
โฆษณาออนไลน์ ในลักษณะ Pay Per Click ที่มีเครื อข่ายพันธมิตรเว็บไซต์มากกว่า 3000 เว็บ จนเป็ นผู้
ให้บริ การโฆษณาออนไลน์รายแรกในระบบเครื อข่ายและเป็ นรายใหญ๋ ที่สุดของคนไทย ได้กา้ วเข้าสู่
ธุ รกิ จเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายเพื่อการสื่ อสารตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั ด้วยการออกแบบและ
พัฒนาห้อง Internet Data Center หรื อ IDC ตามมาตรฐานสากลระดับโลก (World Class Standards) ณ
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 และให้บริ การภายใต้แบรนด์ “ISPIO” อีกทั้งจัดตั้งแผนกและทีมงาน
เพื่ อออกแบบ วิจยั และพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการใช้งานด้านต่างๆ ของลูกค้าในปั จจุบนั และอนาคต
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งการทางาน : System Admin
ลักษณะงาน
- ดูแลห้อง internet data center
3.5 พนักงานที่ปรึกษา
นาย ปัณณาวิชญ์ บุรินทรัพย์ฤดี
ตาแหน่ง : System Admin
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- เริ่ มทางานวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2559
- 2ช่วงเวลา วันจันทร์ – อาทิตย์
- ทางานตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.หรื อ 18.00 น.- 9.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
ในระบบเน็ ตเวิร์ค มอนิ เตอร์ ริงส่ วนมากนั้นจะมี ก ารใช้หลายระบบเพื่ อตรวจสอบการ
ท างาน แก้ไ ขปั ญ หาต่ า งของผูม้ ารั บ บริ ก าร เนื่ อ งจากภายในองค์ก รได้ใ ช้ง านหลายระบบท าการ
ตรวจสอบอาจท าให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดได้เพราะใช้ง านหลายระบบเกิ น ไปท าให้ ไ ม่ เสถี ย รต่ อการ
ตรวจสอบทาให้ไม่สามารถแก้ใขปั ญหาได้ทนั ที
เพื่ อจะแก้ปั ญหาองค์กรจึงจัดท าเน็ ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงขึ้ นใหม่ เพื่ อเป็ นการพัฒ นาการ
เน็ ตเวิร์ค มอนิ เตอร์ ริงแบบเดิ ม ที่ ใช้อยู่ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการตรวจสอบแก้ใขปั ญ หาได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ ว แม่นยา พร้อมกับมีการรายงาน
3.7.2 วิเคราะห์ ระบบงาน
เริ่ ม ตั้ง แต่ ศึ ก ษาการท างานของระบบการท างานเดิ ม ว่า ท างานอย่างไรหลัง จากเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นแล้วได้นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้ มูลของโปรแกรมมาทาการ
จัดกลุ่มกระบวนการทางาน
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3.7.3 การทดสอบระบบงาน
ในเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงของแซบบิกที่ทาการทดสอบนั้น ได้ทาการทดสอบกับระบบ
เน็ตเวิร์คภายในบริ ษ ทั ที่ได้มีการเชื่ อมต่อกับเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่มีการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริง
ของแซบบิกจึงได้มีการทดสอบในส่ วนดังนี้คือ
- ทดสอบในการดูกราฟทราฟฟิ คของการทางาน โดยสามารถกดที่หวั ข้อ Graph จากหน้าจอ
หลักและกดเลื อกที่แทบรายการแสดงผลการทางานโดยให้แสดงว่าให้แสดงรายนาทีหรื อรายชัว่ โมง
ของการทางาน จะปรากฏดังรู ปที่ 4.1
- ทดสอบในการดู อิน เตอร์ เฟสระดับ กลุ่ ม เพื่ อที่ ให้ ง่ายต่ อการตรวจสอบและค้น หา โดย
สามารถกดหัวข้อ Graph จากหน้าจอหลัก และเลื อกที่ ก รุ๊ ป เพื่ อที่ จะให้ แสดงอิ นเตอร์ เฟสกลุ่ ม ที่ ไ ด้
กาหนดไว้ จะปรากฎดังรู ปที่ 4.2
- ทดสอบในการดูการทางานของซี พียูเพื่อจะดูปริ มาณการทางานของซี พียขู องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่
ติดตั้งระบบของแซบบิ กได้ โดยสามารถกดที่ หัวข้อ Screens จากหน้าจอหลัก เพื่อให้แสดงกราฟการ
ทางานของซีพียู จะปรากฎดังรู ปที่ 4.3
- ทดสอบในการดู ใ นแสดงรู ป ภาพการเชื่ อ มต่ อ ของอุ ป กรณ์ พ ร้ อมระบุ รายระเอี ย ดของ
เพื่อให้ง่ายต่อการซ่ อมแซมและค้นหาอุปกรณ์ โดยสามารถกดที่ หัวข้อ Map จากหน้าจอหลัก เพื่อให้
แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ได้ทาการระบุบไว้ จะปรากฎดังรู ปที่ 4.4
- ทดสอบในการปิ งไอพี ได้ทนั ที จากรู ป ภาพการเชื่ อมต่ อของอุ ป กรณ์ เพื่ อให้ง่ายต่ อการ
ตรวจสอบ โดยสามารถกดที่ หัวข้อ Map จากหน้าจอหลัก และกดที่ รูปของอุปกรณ์ และกดปิ ง (ping)
เพื่อให้แสดงการปิ งอุปกรณ์น้ นั โดยทันที่ จะปรากฎดังรู ปที่ 4.5
3.7.4 ทดสอบและสรุ ปผล
หลังจากพัฒนาโปรแกรมจนสามารถใช้งานได้ตามที่ได้ออกแบบ แล้วมีการทดสอบ
โปรแกรม หลังจากที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมจึงตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นเกิ ดความผิดพลาดหรื อต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและถูกต้องมากที่สุด

14

3.7.5 ระยะเวลาการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ศึกษาข้อมูลโครงงาน
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
1. คอมพิวเตอร์ Notebook HP G42 392TX ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 Ultimate 64 bit
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การจัดทาโครงงาน เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ริงภายในบริ ษทั นิภา เทคโนโลยี จากัด มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริง ของแซบบิ ก สาหรับตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์ค ให้รับทราบถึ ง
ปั ญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิ ดขึ้ นหรื อรับรู ้ ปัญหาในทันที่ เพื่อที่จะดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้ น
รวมถึงการศึกษารู ปแบบการทางานของเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ ริงของแซบบิก ซึ่งผลการปฎิบตั ิงานตาม
โครงงาน ดังนี้

รู ปที่ 4.1 หน้าจอหลักของระบบแซบบิก
4.1 การทดสอบกราฟทราฟฟิ คของการทางาน
การทางานของกราฟทราฟฟิ ค ของค่าการดาวน์โหลดและอัพโหลดว่าสู งสุ ดเท่าไรต่ าสุ ด
เท่าไรซึ่ งสามารถรายงานได้เป็ นรายนาทีโดยการกดเลือกที่แทบรายการกราฟแสดงผลการทางาน
โดยเลือกให้แสดงการรายงานเป็ นแบบนาทีหรื อแบบชัว่ โมงของการทางาน
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอการทดสอบการทางานของกราฟทราฟฟิ ค
จากรู ปที่ 4.2 จากจุดที่ 1ได้ทาการเลือกแสดงผลของกราฟแบบชัว่ โมงและยังสามารถเลือก
การแสดงผลได้ให้เป็ นแบบนาที แบบรายวันหรื อรายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และจุดที่ 2 ได้แสดงค่าการ
ท างานสู ง สุ ด ของทราฟฟิ คที่ แ สดงเป็ น เมกะบิ ต ต่ อ วิ น าที (Megabit Per Second) และยัง แสดง
ค่าเฉลี่ยของการใช้งานและจุดที่ 3 ได้มีการแสดงกราฟที่ 80 เมกะบิตต่อวินาที ที่เวลา 9.39 นาฬิกา
ซึ่งมีการใช้งานที่สูงผิดปกติและจุดที่ 4 มีการใช้ใช้งานอยูใ่ นระดับปกติ
4.2 การทดสอบการดูอินเตอร์ เฟสระดับกลุ่ม
การทางานของอินเตอร์ เฟสที่ได้ทาการจัดกลุ่มไว้โดยสามารถเลือกกลุ่มได้และเลือกโฮสที่
ไว้จดั ไว้ในกลุ่มนั้น ๆ ได้โดยง่ายและเลือกแสดงค่าการทางานของแต่ละพอร์ ต นั้น ๆ ได้

รู ปที่ 4.3 หน้าจอการทดสอบการเลือกอินเตอร์เฟสของการทางาน
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จากรู ปที่ 4.3 ได้ทาการยกตัวอย่างจากจุดที่ 1 เลือกอินเตอร์ เฟสของกลุ่มสวิตซ์เลเวลที่ 3 จุด
ที่ 2 เลื อกชื่ อของอุป กรณ์ ที่ มี ชื่อว่า Switch C4948 –Shelf-A401-และจุ ดที่ 3 เลื อกการดู ก ราฟการ
ทางานของพอร์ ตอินเตอร์ เฟสเลือกพอร์ ตที่ 50 หลังจากที่ทาการเลื อกแล้วระบบก็ทาการแสดงผล
กราฟออกมา
4.3 การทดสอบแสดงการทางานของซีพยี ู
การแสดงการทางานของซี พียูของเครื่ องที่ติดตั้งโปรแกรมแซบบิกเพื่อประสิ ทธิ ภาพของ
การตรวจสอบค่าการทางานของเครื่ องให้พร้ อมอยู่ตลอดเวลาและแสดงว่าแต่ล่ะส่ วนของซี พียูใช้
งานไปอย่างไร

รู ปที่ 4.4 หน้าจอการทดสอบการแสดงการทางานของซีพียู
จากรู ป ที่ 4.4 จากจุดที่ 1 แสดงการตรวจสอบจากช่ วงเวลา 9.30 น. ถึ ง 10.00 น. และยัง
แสดงกราฟการทางานของซี พียแู ละจุดที่ 2 แสดงค่าการทางานแบบเปอร์ เซ็นต์ที่บอกค่ารายละเอียด
ของซีพียู
4.4 การทดสอบการแสดงภาพการเชื่ อมต่ อของอุปกรณ์
การแสดงภาพการเชื่ อมต่อของอุปกรณ์ น้ นั เพื่อที่จะง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบและ
การค้นหาจุดที่ ต้ งั ของอุปกรณ์ น้ นั ๆ ที่ได้ระบุบลงไปโดยอุปกรณ์ น้ นั จะแสดงรายระเอียดของตัว
อุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนว่าตั้งอยูท่ ี่ตาแหน่งไหน
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอการทดสอบการแสดงภาพการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
จากรู ปที่ 4.5 ได้ทาการยกตัวอย่างจากกรอบสี่ เหลี่ยมแสดงแสดงอุปกรณ์ ชื่อ Cisco Rack
F1ไว้อย่างชัดเจนจึงทาให้ง่ายต่อการค้นหาและง่ายต่อการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์
4.5 การทดสอบการทางานในส่ วนของการปิ งไอพี
การปิ งไอพีเป็ นคาสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบการเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์
แต่ ล ะเครื่ องที่ อยู่ใ นเครื อข่ า ย โดยค าสั่ ง ปิ งจะส่ ง ข้อมู ล ไปยัง คอมพิ วเตอร์ ป ลายทางที่ ต้องการ
ตรวจสอบ หากมี การตอบรั บกลับมาจากเครื่ องที่อยู่ในเครื อข่ายเป้ าหมายก็แสดงว่าการเชื่ อมต่อ
เครื อข่ายยังเป็ นปกติ แต่หากไม่มีการตอบรั บกลับมาก็แสดงว่าปลายทางหรื อเครื อข่ายอยู่ในช่ วง
หนาแน่ น ดังนั้นจะเห็ นว่าคาสั่งปิ งจึงมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบสถานะการเชื่ อมต่อ
เครื อข่ายเบื้องต้นได้เป็ นอย่างดี
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอการทดสอบในส่ วนการปิ งไอพี
จากรู ปที่ 4.6 จากกรอบสี่ เหลี่ยมแสดงการปิ งไอพีของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า 3COM-Shelf-D401
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยงั มีการเชื่ อมต่อการทางานที่ปกติ สามารถกดที่ภาพอุปกรณ์และ
ทาการเลือก ปิ งได้ทนั ทีและ ถ้ามีขอ้ ความขึ้นว่า Request time out นั้นหมายความว่าได้มีความ
ผิดปกติของการเชื่อมต่อของตัวอุปกรณ์
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
หลังจากได้ท ดลองใช้ เน็ ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงเสร็ จสิ้ น สรุ ป ผลที่ ได้พ บว่าโปรแกรม
สามารถทางานได้จริ งและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในการทดลองใช้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริง พบว่าไม่สามารถดูหลายกราฟในเวลาเดียวกัน
และเมื่อข้อมูลและทรัพยากรถูกเก็บเยอะขึ้นก็จะประมวลผลช้าลง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของารปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงงานสหกิจศึกษาตามหลักสู ตรของ
ทางมหาวิทยาลัย สยาม ณ บริ ษทั นิ ภา เทคโนโลยี จากัดโดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 – วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกาหนดการของหลัก สู ตรดังกล่ าวในครั้ งนี้
แล้ว ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆในการปฏิ บตั ิงาน
ภายในองค์ก ร ได้น าความรู้ ที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นในมหาวิ ท ยาลัย มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง และได้รับความรู ้มากมายจากการปฏิ บตั ิงานซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่จะช่วย
ใ ห้ ค ณ ะ ผู ้ จ ั ด ท า มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น อ น า ค ต ต่ อ ไ ป

20

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลางาน
2. การทดลองศึกษาไม่ได้ตรงตามที่เวลากาหนด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงภายในบริ ษทั นิ ภา เทคโนโลยี จากัด ควรทาการศึกษาระบบ
เน็ตเวิร์คมอนิ เตอร์ ริงอื่นเพื่อดเป็ นการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ระบบเน็ตเวิร์คที่บริ ษทั นิภา เทคโนโลยี จากัด
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หน้าจอการเข้าใช้งานของโปรแกรมโดยผูใ้ ช้จะต้องทาการกรอกชื่อผูเ้ ข้าใช้และรหัสผ่านที่ได้
รับมาจากผูด้ ูแลระบบเพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ ก่อนเข้าใช้งานระบบ

หน้าจอหลักของโปรแกรมผูใ้ ช้สามารถเลือกแบบฟอร์ มในการทางานต่าง ๆ และยังมี
ความสามารถดูหน้าที่ใช้งานบ่อยและดูค่าการทางานแบบโดยรวมได้
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หน้าจอโปรแกรมในส่ วนของดูการทางานครั้งล่าสุ ดของอุปกรณ์ (Latest data) มีหน้าที่ดูการ
ทางานครั้งล่าสุ ด

หน้าจอโปรแกรมในส่ วนของกราฟ มีความสามารถดูการทางานของระบบอินเตอร์ เน็ต
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หน้าจอโปรแกรมในส่ วนของการดูค่าการทางานของซีพียขู องเซริ ฟเวอร์ แซบบิก (Zabbix)

หน้าจอโปรแกรมในส่ วนของรายงานทั้งหมด (Report) มีความสามารถรายงานส่ วนของการ
ทางานของอุปกรณ์ท้ งั หมดว่าสามารถทางานได้สมบรู ณ์ตามความต้องการ
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หน้าจอโปรแกรมในส่ วนขององค์ประกอบของเซริ ฟเวอร์ (Configuration) มีความสามารถเพิม่
อุปกรณ์สวิทช์ลงในระบบเพื่อไว้ตรวจสอบค่าของอุปกรณที่เรานาไปติดตั้ง

หน้าจอโปรแกรมในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Administration) มีความสามารถเพิ่มผูใ้ ช้งานได้
ปรับแต่งค่าผูใ้ ช้งานว่าจะให้เขาถึงได้ระดับไหนทาอะไรได้ตามระดับที่ต้ งั ไว้
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หน้าจอโปรแกรมส่ วยของการแจ้งเตือน (media types) มีความสามารถดูแจ้งเตือนว่าให้แจ้งเตือน
แบบอีเมล์ เอสเอ็มเอส และแบบเสี ยงเตือน

หน้าจอโปรแกรมส่ วนของการสร้างการแจ้งเตือน มีความให้แจ้งเตือนไปที่ไหนแจ้งใคร
บ้างเตือนในรู ปแบบไหน
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