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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แ บงก์ กิ มเอ็ง ประเทศไทย จำกัดมหำชน (Maybank Kim Eng
Securities Thailand) เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ช้ นั นำของประเทศไทย โดยมีกำรให้บริ กำรด้ำนข้อมูล
ซื้ อขำยและแนะนำกำรลงทุ นในหลักทรัพย์แก่ลูกค้ำ ซึ่ งกำรให้บริ กำรด้ำนข้อมูลซื้ อขำยและกำร
ลงทุ นต้องมี ค วำมถู ก ต้อ ง แม่ นย ำและปลอดภัย ท ำให้จำเป็ นต้องมี ก ำรติ ดตั้ง ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ำร
(Operating System) รุ่ นที่ใหม่กว่ำเพื่อทดแทนระบบปฏิบตั ิกำรเดิมที่ลำ้ สมัย (Obsolete) ซึ่ งเมื่อมี
กำรลงปฏิบตั ิกำรใหม่ อำจจะส่ งผลให้ขอ้ มูลเวลำของอุปกรณ์เครื อข่ำย เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื่ อง
ไคลเอนต์ที่อยูบ่ นระบบเครื อข่ำยมีค่ำไม่เท่ำกัน อันจะส่ งผลต่อควำมถูกต้องและควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆในบริ ษทั
เพื่อลดปั ญหำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องสร้ำงเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Network
Time Protocol Server) เพื่อให้อุปกรณ์เครื อข่ำย เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนต์ที่อยู่บน
ระบบเครื อข่ำยสำมำรถทำกำรเทียบเวลำจำกเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ ซึ่ งจะทำให้
ข้อมูลเวลำของบริ ษทั ของอุปกรณ์เครื อข่ำย เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนต์มีค่ำตรง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสร้ำงเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์
1.2.2 เพื่อปรับตั้งเวลำของอุปกรณ์บนระบบเครื อข่ำยของหน่วยงำนในสำขำต่ำงๆให้มี
ค่ำตรงกัน
1.2.3 เพื่อปรับตั้งเวลำของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนต์ทุกตัวให้มีค่ำตรงกัน
1.3 ขอบเขตและควำมสำมำรถของโครงงำน
1.3.1 สำมำรถรองรับเครื่ องไคลเอนต์ได้ต้ งั แต่ 1,000 – 12,000 เครื่ อง
1.3.2 รองรับจีพีเอส สตรำตัม-1 (GPS Stratum-1) และ เพียริ่ ง สตรำตัม-2 (Peering
Stratum-2)
1.3.3 กำรเชื่ อมต่อซิ งค์ ไทม์ สตรำตัม-1 เซิ ร์ฟเวอร์ (Sync Time Stratum-1 Server) และ
ซิ งค์ ไทม์ เซอร์ วิส คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ (Sync Time Service Computer Server)
เชื่อมต่อเป็ นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนของบริ ษทั
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 รองรับควำมถูกต้องและควำมปลอดภัยของข้อมูลบนระบบเครื อข่ำยของบริ ษทั
1.4.2 ลดปัญหำควำมผิดพลำดของข้อมูลอันเนื่องมำจำกเวลำของอุปกรณ์บนระบบ
เครื อข่ำยของทุกหน่วยงำนมีค่ำไม่ตรงกัน
1.4.3 แอพพลิเคชัน่ (Applications)ที่ทำงำนบนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนต์มี
ค่ำของเวลำที่ตรงกัน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เนื้ อหาบทนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานใน
โครงงานเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตูเวอร์ ชน่ั 16.04
(Ubuntu Version 16.04) และเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล (Network Time Protocol: NTP)
2.1 ระบบปฏิบัติการอูบันตูเวอร์ ชั่น 16.04 (Ubuntu Version 16.04)
อู บ ัน ตู เป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ นระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี พ้ื น ฐานจาก
ระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ดิสทริ บิวชัน (Linux distribution) หรื อที่เรี ยกย่อๆ ว่า ดิสโทร ซึ่ งจะรวม
ระบบลินุกซ์พร้อมกับแอพพลิเคชันอื่น ๆ เข้าด้วยกันเป็ นแพคเกจ (package) ของระบบปฏิบตั ิการ
ลินุกซ์ เพื่อให้ผใู้ ช้ใช้งานได้สะดวก เช่น อูบนั ตู หรื อ เรดแฮต (Red Hat)
ข้ อดี
 ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
 มีความปลอดภัย เนื่ องจากระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตูจะมีการป้ องกันสิ ทธิ์ ในการใช้งาน โดย
จะให้สิทธิ์ เฉพาะผูด้ ูแลระบบเท่านั้นในการจัดการระบบ ซึ่ งจะต้องมีการใส่ รหัสผ่านของ
ผูด้ ูแลระบบเพื่อยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถเข้าไปทางานในระบบได้
 ผูใ้ ช้งานสามารถปรับเปลี่ ยนค่าต่างๆ ได้ตามต้องการทั้งในเรื่ องของหน้าจออินเตอร์ เฟส
รู ปแบบการใช้งานต่างๆ ในระบบ
 รองรับการใช้งานภาษาไทย โดยระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตูสามารถอ่าน เขียน หรื อแสดงเมนู
ภาษาไทยได้ดี จึงเหมาะสาหรับผูใ้ ช้งานคนไทยที่เพิ่มเริ่ มต้นใช้งานระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตู
 ต้องการทรัพยากรในการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการน้อย ดังนั้นฮาร์ ดแวร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่
ค่อยสู งก็สามารถติดตั้งได้
ข้ อด้ อย
 ไม่ ส นั บ สนุ น การท างานบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารวิ น โดว์ ดัง นั้น ถ้า มี ก ารน าข้อ มู ล จาก
แอพพลิ เ คชั่น ที่ ท างานบนระบบปฏิ บ ัติ ก ารวิน โดว์ (Windows)

อาจจะไม่ ส ามารถ

แลกเปลี่ ย นข้อมู ล ได้หรื ออาจท าให้ข้อมู ล มี ความผิดเพี้ ย น เช่ น การนาเอาเอกสารของ
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โปรแกรมในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิ ต (Microsoft Office)ไปใช้บนระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตู
อาจเกิดความผิดเพี้ยนของการแสดงผลได้
 สนับสนุ นการทางานของโปรแกรมอินเทอร์ เน็ตเอ็กซ์พอเรอร์ (Internet Explorer )ตั้งแต่
เวอร์ ชนั่ 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น
 ไม่สนับสนุ นการใช้งานโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ (Flash Player) ทาให้ไม่สามารถใช้งาน
บนเว็บที่มีการใช้งานโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ ได้ หรื ออาจทาให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ม ากเกิ นไปในการเรี ย กใช้งานโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์ จนเกิ ดการ
ขัดข้องในการทางาน
 เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจไม่มีการสนับสนุนหรื อการอัพเดทระบบจากผูใ้ ห้บริ การ
2.2 เน็ตเวิร์คไทม์ โปรโตคอล (Network Time Protocol: NTP)
เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล หรื อ เอ็นทีพี NT คือเน็ตเวิร์คโปรโตคอล (Networking protocol)
ที่ใช้สาหรับซิ งค์ไทม์ (Sync time) ของเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ทุกเครื่ องในระบบเครื อข่ายให้ตรงกันผ่าน
แพ็ก เกตสวิ ต ช์ (Packet-switch) โดยจะใช้เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นสื่ อ ในการส่ ง ข้อ มู ล เวลา
มาตรฐานจากเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Network Time Protocol Server) ไปยังเครื่ อง
ปลายทางเพื่ อ ปรั บ เวลาให้ ต รงกับ เวลามาตรฐาน (Time Standard) ซึ่ งเป็ นค่ า เวลาที่ ท าง
ห้องปฏิบตั ิการเวลาและความถี่ (Time & Frequency Lab)ได้ทาการเปรี ยบเทียบกับเวลามาตรฐาน
ของประเทศอื่นๆซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บในระดับ สากล ซึ่ ง ในระบบเครื อข่ ายระยะใกล้ (Local Area
Network : LAN) จะมีความถูกต้องอยูท่ ี่ประมาณ 1 มิลลิวินาที (millisecond) และมีความถูกต้องอยู่
ที่ประมาณ 10 มิลลิวินาทีในระบบเครื อข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) ซึ่ งถือว่าเป็ น
ค่าที่มีความคลาดเคลื่อนในระดับต่า
เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลถูกนามาใช้เนื่องจากคล็อค (Clock) ของเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนระบบเครื อข่ายไม่ได้มีค่าตรงกัน ซึ่ งการคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจทาให้
แอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานบนระบบเครื อข่ายอาจสื่ อสารกันผิดพลาดได้ โดยเฉพาะในระบบที่เซิ ร์ฟเวอร์
มีขนาดใหญ่และมีการทางานอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานหลายปี ย่อมมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึง
ต้องนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลมาช่ วยในการเทียบเวลาเพื่อทาให้เกิ ดความแม่นยาของเวลาใน
ระดับ มิล ลิ วินาที เน็ตเวิร์ค ไทม์โปรโตคอลจะอยู่ในรู ป แบบของไคลเอนต์ (Client-server) หรื อ
เพียร์ ทูเพียร์ (Peer-to-peer)ในการรับส่ งค่าของไทม์สแตมป์ (Timestamps) ผ่านยูดีพีพอร์ ท (UDP
port)
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สตราตัมเลเยอร์ (Stratum layer)
เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลจะทางานเป็ นลาดับชั้น โดยเรี ยกว่าแต่ละชั้นว่า เลเยอร์ ซึ่ งแต่
ละเลเยอร์ จะเรี ยกว่า สตราตัม (Stratum) โดยเรี ยงลาดับจากเลเยอร์ บนสุ ดเป็ น สตราตัม 0 (Stratum
0) ลงไปเรื่ อยๆ ซึ่ งสตราตัม 1 (Stratum 1) จะทาการซิ งค์ขอ้ มูลเวลากับเซิ ร์ฟเวอร์ บนสุ ดที่อยูใ่ นสต
ราตัม 0 และสตราตัม 2 (Stratum 2) จะซิ งค์ขอ้ มูลเวลากับเซิ ร์ฟเวอร์ ที่อยูใ่ นสตราตัม 1 อีกต่อหนึ่ง
ไล่ลาดับกันลงไปเรื่ อยๆ ดังนั้นจะเห็นว่ายิ่งสตราตัมที่มีหมายเลขน้อยกว่าจะมีความแม่นยากว่าสต
ราตัมที่มีหมายเลขมากกว่า
ตัวอย่างรู ปแบบของสตราตัม
 สตราตัม 0
เป็ นเลเยอร์ ที่ทาหน้าที่เสมือนกับเป็ นคล็อคมาสเตอร์ (Master clock) โดยใช้อะตอม
มิกคล็อค (Atomic clock) จีพีเอสคล็อค (GPS clock ) หรื อ เรดิโอคล็อค(Radio clock)
เพื่อสร้างซิ กแนล พัลส์ (Signal pulse) ทุกๆวินาที เพื่อซิ งค์ขอ้ มูลเวลาให้กบั เครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ที่เชื่ อมต่อเข้ามา โดยเรี ยกว่าคล็อคนั้นว่า เรฟเฟอร์ เรนซ์ คล็อค (Reference
clock) ดังนั้นสตราตัมนี้จึงเป็ นเลเยอร์ที่มีความแม่นยาของข้อมูลเวลาสู งสุ ด
 สตราตัม 1
เป็ นเลเยอร์ ที่มีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ทาการซิ งค์ขอ้ มูลเวลากับสตราตัม 0 จากนั้นเครื่ อง
สตราตัม 1 เซิ ร์ฟเวอร์ จะทาการซิ งค์ขอ้ มูลเวลากับสตราตัม 1 เซิ ร์ฟเวอร์ ตวั อื่นๆ เพื่อ
เป็ นตรวจสอบและการสารอง (Backup)ข้อมูล ซึ่ งเรี ยกว่า ไพมารี่ ไทม์เซิร์ฟเวอร์
(Primary Time Server)
 สตราตัม 2
เป็ นเลเยอร์ ที่มีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ทาหน้าที่ซิงค์ขอ้ มูลมาจากสตราตัม 1 เซิ ร์ฟเวอร์ และ
ทาการตรวจสอบข้อมูลเวลากับสตราตัม 2 ตัวอื่นๆ
 สตราตัม 3
เป็ นเลเยอร์ ที่มีเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ทาหน้าที่ซิงค์ขอ้ มูลมาจากสตราตัม 2 เซิ ร์ฟเวอร์ และ
ทาการตรวจสอบกับสตราตัม 3 ตัวอื่นๆ ซึ่ งเลเยอร์ น้ ี ก็จะเปิ ดให้สตราตัม 4 เข้ามาซิ งค์
ข้อมูลเวลากับตนเองได้เหมือนกับเลเยอร์ 1 และ 2 ที่ผา่ นมา

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหำชน
(Maybank Kim Eng Securities Thailand)
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

ดิ ออฟฟิ ศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (the Offices at Central World) ชั้น
20 และ 21 ถนนพระรำมที่ 1 แขวงปทุ มวัน เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330

โทรศัพท์ : 02 658 6300

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั สถำนประกอบกำร
3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) Public Company Limited) เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ของประเทศไทย ให้บริ กำร
ด้ำนซื้อขำยหลักทรัพย์และแนะนำกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท้ งั รำยบุคคลทัว่ ไปและสถำบัน ธนำคำร
เมย์แบงก์ เป็ นธนำคำรที่เน้นกลุ่มลูกค้ำสิ นเชื่อรำยย่อยและธุ รกิจขนำดใหญ่และมีควำมเชี่ยวชำญใน
ธุ รกิจวำณิ ชธนกิจ
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กร
คุณณรงค์ศกั ดิ์ สุขมำ
Vice – President (Head Of Infra)

คุณพัชรำ ประภำกรบรรเจิด

คุณนิธิพร สะและสกุล

Assign Manager
(IT-System)

Assign Manager
(IT-System)

นำยพัชรดนัย กล่ำนำค

คุณพงษ์ศกั ดิ์ ยอดใจ

คุณวรุ ณ โชคสิ ทธิกร

Assign Manager
(IT-System)

Assign Manager
(IT-System)

Assign Manager
(IT-System)

รู ปที่ 3.2 กำรจัดกำรและบริ หำรงำนขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่ งงำนที่ ได้รับมอบหมำยคือ ผูช้ ่ วยผูด้ ูแลระบบ ซึ่ งเป็ นงำนที่เกี่ ยวกับกำร
ดูแลระบบเซิ ร์ฟเวอร์ (Server System) ระบบของคอมพิวเตอร์ กำรเขียนโปรแกรม และระบบต่ำงๆ
ที่ จำเป็ นต้องใช้ง ำนภำยในบริ ษ ทั และพัฒนำโครงงำนจัด ท ำขึ้ นมำเพื่อเพิ่ ม ควำมคล่ องตัวและ
สะดวกสบำยในกำรทำงำนของพนักงำนที่ใช้ โปรแกรมที่ถูกสร้ำงมำ พร้อมทั้งดูแลและจัดกำรใน
ส่ วนของกำรจัดกำรอุปกรณ์เครื่ องมือต่ำงๆขององค์กร
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณนิธิพร สะและสกุล

ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกไอที

คุณวรุ ณ โชคสิ ทธิกร

ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกไอที

คุณพัชรดนัย กล่ำนำค

ตำแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกไอที

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนเริ่ มวันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหำคม
พ.ศ. 2561
3.7 แผนการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน
ผูจ้ ดั ทำต้องทำกำรศึกษำและสอบถำมรำยละเอียดควำมต้องกำรของพนักงำนในองค์กร
ว่ำต้องกำรให้โปรแกรมมีกำรทำงำนใดบ้ำง จำกนั้น ทำกำรออกแบบระบบกำรทำงำน และจัดทำ
ระบบให้ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
3.7.2 วิเครำะห์ระบบงำน
หลังจำกทำกำรเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วผูจ้ ดั ทำจะทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและวำงแผนกำร
ทำงำนเป็ นลำดับขั้นตอนว่ำสิ่ งใดควรดำเนินกำรก่อนหลัง
3.7.3 ออกแบบระบบงำน
ทำกำรออกแบบระบบงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรและง่ำยต่อกำรใช้งำน ซึ่ งออกแบบ
ให้ใช้สตรำตัมเลเยอร์เป็ นสตรำตัม 0 สตรำตัม 1 และ สตรำตัม 2 ดังรู ปที่ 3.3

รู ปที่ 3.3 สตรำตัมเลเยอร์
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โดยมีข้ นั ตอนกำรทำงำนดังนี้
 ติดตั้งระบบปฏิ บตั ิ กำรอูบนั ตูเวอร์ ช่นั 16.04 บน วีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอเวอร์ ชั่น 6.50
(VMware ESXi 6.5.0)
 ตั้งค่ำเน็ตเวิร์คอินเตอร์ เฟส (Network Interface)
 แก้ไขเน็ตเวริ์ คอินเตอร์ เฟสและรี สตำร์ท (Restart)
 ตรวจสอบสถำนะของเซอร์วสิ เน็ตเวริ์ ค(Service Network)และทำกำรปิ งไอพี (Ping IP)
 ติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ เวอร์ชนั่ 4.2.8
 แก้ไขค่ำคอนฟิ ก (Config) บนเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์
 รี สตำร์ทเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์
 ตรวจสอบสถำนะของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์
 สตำร์ทเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์
3.7.4 กำรดำเนินงำนตำมที่ออกแบบไว้
 ติดตั้งระบบปฏิบตั ิกำรอูบนั ตู บนวีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอ (VMware ESXi ) ลงบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยควำมจำขนำด 256 เมกกะไบต์ (MB) ฮำร์ ดดิสก์ขนำด 5 จิกะไบต์
(5GB)
 ติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล โดยใช้คำสั่งดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ขั้นตอนติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
 กำหนดค่ำติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล เซิร์ฟเวอร์ ที่จะเรี ยกใช้ โดยใช้คำสั่งดังรู ป
ที่ 3.5

รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
 กำหนดเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ตอ้ งกำรซิงค์โครไนซ์เวลำ (Synchronize) ดังรู ปที่ 3.6
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รู ปที่ 3.6 ขั้นตอนกำรกำหนดเซิร์ฟเวอร์ที่ตอ้ งกำรซิงค์โครไนซ์เวลำ
 รันเซอร์วสิ เอ็นทีพีดี (ntpd) เพื่อสตำร์ทเอ็นดีพี ดังรู ปที่ 3.7
รู ปที่ 3.7 ขั้นตอนกำรรันเซอร์วสิ เอ็นทีพีดี
 ใช้คำสั่ง เอ็นที พีดีคิว (ntpq) เพื่อแสดงคิวของเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ซิงค์โครไนซ์ เวลำใน
ระบบ ดังรู ปที่ 3.8

รู ปที่ 3.8 ขั้นตอนกำรแสดงคิวของเซิร์ฟเวอร์ที่ซิงค์โครไนซ์เวลำ
3.7.5 แผนกำรดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนของโครงงำนสำมำรถแสดงได้ดงั ตำรำงที่ 3.1
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ตำรำงที่ 3.1 ตำรำงแผนกำรดำเนินงำน
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8

หัวข้องำน

พฤษภำคม

2561
มิถุนำยน กรกฎำคม

ปรึ กษำพนักงำนที่ปรึ กษำ
เกี่ยวกับโครงงำนที่สถำน
ประกอบกำรมอบหมำยให้
นำเสนอหัวข้อโครงงำนกับ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ
ศึกษำระบบปฏิบตั ิกำรอูบนั ตู
เวอร์ ชนั่ 16.04
ศึกษำเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
ดำเนินกำรติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์
โปรโตคอล เซิร์ฟเวอร์
ทดสอบกำรทำงำน
แก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น
จัดทำเล่มรำยงำน

3.8 เครื่องมือและอุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์
- เครื่ องเซิร์ฟเวอร์

1 เครื่ อง

ซอฟต์ แวร์
- วีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอ

1 ชุด

-

1 ชุด

ระบบปฏิบตั ิกำรอูบนั ตู เวอร์ชนั่ 16.04

- เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล 4.2.8p8

1 ชุด

สิ งหำคม

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการทดสอบการเทียบเวลาของอุปกรณ์และเซิ ร์ฟเวอร์ ที่อยูบ่ นเครื อข่ายจากเน็ตเวิร์ค
ไทม์โปรโตคอล เซิ ร์ฟเวอร์ พบว่าสามารถเทียบเวลาได้ตามที่ออกแบบไว้ แต่เนื่องจากนโยบายของ
บริ ษ ทั ในด้า นความปลอดภัย ของข้อมูล จึ ง ท าให้ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านบางส่ ว นไม่ ส ามารถนามา
เผยแพร่ ลงในรายงานฉบับนี้ได้ ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงขออนุญาตหยิบยกเฉพาะการทางานบางส่ วนเท่าที่
สามารถเปิ ดเผยหรื ออาจใช้การจาลองการทางานมาแสดงในบทนี้
4.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการอูบันตู
การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตูประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้
 ดาวน์โหลดไฟล์ไอเอสโอ (ISO) สาหรับใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการอูบนั ตูลงเครื่ อง
เสมือนบนวีเอ็มแวร์ อีเอสเอ็กซ์ไอ
 สร้างเครื่ องเสมือน (Virtual Machine) บนเวีเอ็มแวร์เพื่อจาลองการทางาน ดังรู ปที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 การสร้างเครื่ องเสมือนบนวีเอ็มแวร์
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 กาหนดชื่อสาหรับเครื่ องเสมือนดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 การกาหนดชื่อสาหรับเครื่ องเสมือน
 เลือกโฮสต์ (Host) ที่ตอ้ งการเชื่อมโยงกับเครื่ องเสมือนที่ตอ้ งการลงอูบนั ตู ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 การเลือกโฮสต์
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 กาหนดเดต้าสโตร์ (Datastore) ที่ตอ้ งการดังรู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 การกาหนดเดต้าสโตร์
 กาหนดระดับความเข้ากันได้ของเครื่ องเสมือน เพื่อต้องการให้สามารถเข้ากันได้กบั
แพลตฟอร์ม (Platform) ล่าสุ ด จึงกาหนดให้เป็ นค่าดีฟอลต์ (Default) ดังรู ปที่ 4.5 ฟอลต์

รู ปที่ 4.5 การกาหนดระดับความเข้ากันได้
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 กาหนดระบบปฏิบตั ิการและเวอร์ชนั่ ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 กาหนดระบบปฏิบตั ิการและเวอร์ชนั่
 ปรับแต่งค่าฮาร์ ดแวร์ ของเครื่ องเสมือน เช่น จานวนซี พียู (CPU) 1 ตัว หน่วยความจาหลัก
(RAM) ขนาด 2 GB ฮาร์ ดดิสก์หลัก 20 GB รวมถึงการกาหนดตาแหน่งไปยังไฟล์
ไอเอสโอ ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 การกาหนดค่าฮาร์ดแวร์ ของเครื่ องเสมือน
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 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงการปรับแต่งค่าบนเครื่ องเสมือน โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลสรุ ป
ของการเปลี่ยนแปลงค่าบนเครื่ องเสมือน ดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 ข้อมูลสรุ ปการเปลี่ยนแปลงค่าบนเครื่ องเสมือน
 กาหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP address) โดยใช้คาสั่ง ifconfig ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 การกาหนดค่าไอพีแอดเดรส
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 กาหนดค่าของเน็ตเวิร์คอินเตอร์ เฟส (Network interface) เช่น ค่าไอพีแอดเดรส ค่าซับเน็ต
มาร์ก (Subnet Mask) และค่าบอร์ดแคสต์ (Broadcast) ในไฟล์ “/ etc / network / interfaces”
ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 กาหนดค่าของเน็ตเวิร์คอินเตอร์ เฟส
 รี สตาร์ ทเซอร์ วิสเน็ตเวิร์ค จากนั้นทาการตรวจสอบสถานะของเซอร์ วิสเน็ตเวิร์ค ดังรู ปที่
4.11

รู ปที่ 4.11 การตรวจสอบสถานะของเซอร์วสิ เน็ตเวิร์ค
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 ตรวจสอบการเชื่ อมต่อเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์โดยใช้คาสั่ง “ping” แล้วตามด้วย
หมายเลขไอพีของเครื่ องเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่ องเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์
4.2 การติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์ โปรโตคอล
 เมื่อระบบเครื อข่ายพร้อมใช้งาน ให้ทาการติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล ดังรู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 การติดตั้งเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
 กาหนดค่าหลักของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ ในไฟล์ที่ชื่อ “config /etc/ntp.conf”
ดังรู ปที่ 4.14
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รู ปที่ 4.14 กาหนดค่าหลักของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์
 เปิ ดการใช้งานเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซอร์วสิ โดยใช้คาสัง่ “# service ntpd start ”
 ตรวจสอบการสถานะของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซอร์วสิ ดังรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 การตรวจสอบการสถานะของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซอร์วสิ
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 ตรวจสอบการซิงค์โครไนซ์ของเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซอร์วสิ ด้วยคาสัง่ “ntpq –p” ดัง
รู ปที่ 4.16

รู ปที่ 4.16 การตรวจสอบการซิงค์โครไนซ์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง ประเทศไทย จากัดมหาชน
(Maybank Kim Eng Securities Thailand) ในตาแหน่ งผูช้ ่ วยดูแลระบบและพัฒนาโครงงาน
เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลสามารถสรุ ปผลและข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 จากการทดสอบโครงงานเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลทดลองได้ผลสรุ ปดังนี้
เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และเครื่ องไคลเอนต์ของแต่ละสาขาสามารถซิ งค์เวลาจากเน็ตเวิร์คไทม์
โปรโตคอลเซิ ร์ฟเวอร์ ที่พฒั นาได้ ทาให้แอพพลิเคชัน่ (Applications)ที่ทางานบนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
และเครื่ องไคลเอนต์มีค่าของเวลาที่ตรงกัน ซึ่ งส่ งผลให้ขอ้ มูลเวลาของการทาธุ รกรรมการซื้ อขายที่
เกิดขึ้นในบริ ษทั มีค่าที่ตรงกัน
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
ยังไม่มีการจัดทาคู่มือการใช้งานระบบที่พฒั นาขึ้น
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทาคู่มือการใช้งานระบบเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ผทู้ ี่มาใช้งานสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเอง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
1. ได้ทาความรู้และทักษะจากการพัฒนาโครงงานเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล
2. ได้ทกั ษะการให้บริ การงานด้านไอทีแก่ผใู้ ช้งานภายในองค์กร
3. ได้พฒั นาและทดสอบโปรแกรมที่สร้างขึ้น
4. ได้ฝึกทักษะการลงโปรแกรมให้เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
5. ได้ฝึกทักษะการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6. ได้ความรู ้ ในการซ่ อมบารุ งรักษาเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ในองค์กร
7. ได้ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและองค์กร
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8. ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในองค์กร
9. ได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
10. ได้ฝึกทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งต้องมีความสามัคคี และการช่ วยเหลือเกื้ อกูล
ระหว่างกัน
11. ได้เ ข้า ใจระบบการท างานในองค์ก รและสามารถน าไปปรั บ ใช้ใ นการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวันได้
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
บริ ษทั ที่ไปปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเป็ นองค์กรที่มีขอ้ มูลเป็ นจานวนมากและต้องการความ
ปลอดภัย สู ง ดัง นั้นการปฏิ บ ัติ ง านต่ า งๆ ต้องท าภายใต้น โยบายความปลอดภัย ของบริ ษ ัท แต่
เนื่ องจากผูป้ ฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษายังมีประสบการณ์ น้อย ดังนั้นในการปฏิ บตั ิงานช่ วงต้นๆจึงอาจยัง
ไม่ได้คานึงถึงจุดนี้ในการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษานโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรจากพนักงานที่ปรึ กษาตั้งแต่เริ่ มต้นเข้า
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแผนของบริ ษทั
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การติดตั้ง Ubuntu 16.04
1. ทำกำร Create a new Virtual Machine เพื่อสร้ำง OS ใหม่ข้ ึนมำ > กด Next

รู ปที่ ก.1 เริ่ มกำรติดตั้ง Ubuntu บน VMware ESXi 6.5.0
2. เข้ำสู่ Select a name and guest OS ทำกำรตั้งชื่อ Ubuntu Server > compatibility: Esxi 6.5 virtual
machine > Guest OS family: Linux > Guest OS version: Ubuntu Linux (64 Bit)

รู ปที่ ก.2 กำรตั้งชื่อ กำหนด OS บน Virtual Machine
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3. เลือก Data store ที่ตอ้ งกำร > คลิก Next

รู ปที่ ก.3 พื้นที่ Data store ที่ตอ้ งกำรติดตั้ง
4. เข้ำสู่ หน้ำจอ Customize settings > กำหนด CPU: 2 Core > กำหนด Memory 1024 MB > กำหนด
Hard disk 1: 20 GB > Network Adapter 1 :VM Network > CD/DVD Drive 1 เข้ำเพื่อเลือก แผ่น

รู ปที่ ก.4 กำรกำหนดสเปคกำรติดตั้ง
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เข้ำสู่ หน้ำจอกำรเลือกแผ่น Ubuntu เพื่อทำกำรติดตั้ง > select

รู ปที่ ก.5 หน้ำจอ Data store
5. เมื่อเลือกแผ่น ISO Ubuntu เรี ยบร้อยแล้วทำกำรกด Next

รู ปที่ ก.6 กด Next เพื่อดำเนินกำรต่อ
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6. เข้ำสู่ หน้ำจอ ระบุ Status ที่กำหนดไว้ก่อนหน้ำนี้ > กด Finish

รู ปที่ ก.7 หน้ำจอ Status ที่กำหนดไว้

7. เลือก Virtual Machine ซ้ำยมือ Ubuntu Server และคลิกหน้ำจอ Linux

รู ปที่ ก.8 กำรติดตั้ง ubuntu
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8. เข้ำสู่ หน้ำจอ Linux Ubuntu

รู ปที่ ก.9 หน้ำจอ Linux Ubuntu

ภาคผนวก ข
ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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รู ปที่ ข.1กำรติดตั้งระบบเครื อข่ำยแลน

รู ปที่ ข.2กำรตรวจสอบเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
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รู ปที่ ข.3 กำรติดตั้งโปรแกรมลงเครื่ องเซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ ข.4กำรนิเทศงำนสหกิจศึกษำ
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รู ปที่ ข.5กำรนำเสนอโครงงำนกับพนักงำนที่ปรึ กษำ
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