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system) ผู้ดูแลระบบจํ าเป็ นต้ องทราบว่าผู้ใช้ ใช้ เครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ตมากน้ อยแค่ไหน ปริ มาณช่องสัญญาณทีGเชืGอมต่อ
อยู่เพียงพอต่อการใช้ งานหรื อไม่ หากไม่เพียงพอเป็ นเพราะ
สาเหตุอะไร เป็ นเพราะมีผ้ ใู ช้ งานจํานวนมาก หรื อเป็ นเพราะมี
ผู้ใช้ งานบางกลุม่ ใช้ แอปพลิเคชันG ทีGต้องการแบนด์วิดท์สงู หรื อ
เป็ นเพราะมี การแพร่ ก ระจายของไวรั สคอมพิว เตอร์ ภ ายใน
เครื อข่าย ข้ อมูลเหล่านี Eจําเป็ นต่อการบริ หารจัดการทรัพยากร
เครื อข่ายให้ มีประสิทธิภาพ

บทความนี นํ า เสนอซอฟต์ แวร์ ตรวจวั ด และวิ เคราะห์ การใช้ ง าน
อิ นเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยน (NtopViewer) เพือ1 ช่วยในการวางแผน วิ เคราะห์
ความผิ ด ปกติ แ ละบริ ห ารจัด การทรัพยากรในเครื อข่ า ย โดยเป้ าหมาย
กลุ่มผู้ใช้ หลักคื อบุค คลากรในสถานศึ ก ษา ที 1ข าดความเชี 1ยวชาญด้า น
เครื อข่าย ซอฟต์ แวร์ ทีพ1 ฒ
ั นาขึ นจึ งจํ าเป็ นต้องใช้งานง่าย และสื 1อข้อมูลที 1
สํ าคัญได้ชดั เจน

Abstract
This article presents NtopViewer, software for monitoring Internet
usage in schools. Target users for NtopViewer are teachers or IT
administrators in schools who may not have expertise in network
management. The resulting software has user-friendly GUI and
presents data in angles most suitable to teachers’ needs.

บทความนี Eนําเสนอซอฟต์แวร์ ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
งานอินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยน (NtopViewer) ทีGสามารถตอบ
คํ า ถามทังE หมดข้ า งต้ น เพืG อ ช่ ว ยในการวางแผนและบริ ห าร
จัดการทรัพยากรในเครื อข่าย โดยเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ หลักคือ
บุคคลากรในสถานศึกษา ทีGขาดความเชีGยวชาญด้ านเครื อข่าย
ซอฟต์แวร์ ทีGพฒ
ั นาขึ Eนจึงจําเป็ นต้ องใช้ งานง่าย และสืGอข้ อมูลทีG
สําคัญได้ ชดั เจน

คําสําคัญ
Network management, traffic classification, DoS attack

1. บทนํา ที1มา และแรงจูงใจของปั ญหา
ในปั จจุ บั น เครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เข้ ามามี บ ทบาทใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น มากขึ นE หน่ ว ยงานต่ า งๆ ต่ า งมี เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิว เตอร์ เ ป็ นของตนเองและเชืG อมโยงเข้ า สู่อิ นเทอร์ เน็ ต
ความท้ าทายทีGตามมาจากการจัดตังเครื
E อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
หน่ ว ยงาน ได้ แก่ การบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยและการใช้
ทรัพยากรทีGมีในเครื อข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึGงเป็ นปั ญหาทีG
พบบ่อยในหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงเรี ยน
สถาบัน การศึก ษา และหน่ว ยงานราชการ ส่วนใหญ่ จะขาด
บุคลากรทีGมีความรู้ ความสามารถในการดูแลจัดการเครื อข่าย
หนึGงในองค์ประกอบสําคัญทีGจะช่วยให้ ผ้ ูดแู ลเครื อข่ายจัดการ
ทรัพยากรเครื อข่ายได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือระบบทีGช่วย
ตรวจสอบปริ มาณการใช้ งานแบนด์วิดท์และตรวจสอบปริ มาณ
การไหลเวี ย นของข้ อ มูล ในเครื อ ข่ า ย (Traffic monitoring

ซอฟต์แวร์ NtopViewer นี Eพัฒนาต่อยอดจาก ntop [1] ซึGง
เป็ นซอฟต์แวร์ สนับสนุนการบริ หารจัดการเครื อข่ายแบบโอเพ่น
ซอร์ ส ทีGได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง ข้ อดีของการใช้ ntop เป็ น
ฐานในการพัฒนาคือ ntop มีความสามารถในการดักจับแพ็ก
เก็ต (Packet Sniffing) ทีGมีจํานวนมากและความเร็ วสูงอย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ และสามารถวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการใช้ ง านใน
เครื อ ข่ า ยแยกตามผู้ใ ช้ แ ละแยกตามแอปพลิเ คชัGน ได้ อ ย่า ง
ละเอี ย ด นอกจากนี เE นืG อ งจากเป็ นโอเพ่ น ซอร์ ส ntop ได้
ออกแบบโครงสร้ างรองรับการพัฒนาเพิGมเติมความสามารถ
ใหม่ๆ ผ่านช่องทางทีGเรี ยกว่า plugin ดังนันผู
E ้ ทีGต้องการพัฒนา
ปรับปรุ ง ntop สามารถเขียนโปรแกรมเข้ าไปสวมกับ ntop
ผ่านโครงสร้ างของ plugin
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อย่างไรก็ตามข้ อจํากัดของ ntop มีหลายประเด็น เช่นไม่มี
การเก็ บ ข้ อมู ล ลงฐานข้ อมู ล ถาวร ทํ า ให้ การค้ นคื น ข้ อมู ล
ย้ อนหลังลําบาก ความไม่ยืดหยุ่นของส่วนประสานต่อกราฟิ ก
กับผู้ใช้ (GUI) เนืGองจากพัฒนาด้ วยภาษาซี การเปลีGยนแปลง
แก้ ไข GUI ทําได้ ยาก จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ งาน
ntop ในสถานศึกษา พบว่า GUI เดิมของ ntop นันมี
E ความ
ซับ ซ้ อนยากต่ อ การใช้ งาน เนืG อ งจากเป็ นภาษาอัง กฤษ มี
ศัพท์ เทคนิคมาก และมีข้อมูลการใช้ เครื อข่ายในเชิ งลึกมาก
ผู้ใช้ ไม่เข้ าใจรายละเอียดของข้ อมูลทีGโปรแกรมนําเสนอ

โรงเรี ยน ระบบทีGเป็ นซอฟท์แวร์ นนเพี
ั E ยงพอ ซอฟท์แวร์ โอเพ่น
ซอร์ สทีGน่าสนใจได้ แก่ ntop, tcpdump, wireshark, MRTG
[1,4-6] นอกจากนียE ังมีซ อฟท์ แวร์ เ ชิ ง พาณิ ชย์ อีกหลายตัว
ได้ แก่ Colasoft Capsa, Network Probe, Netflow Analyzer,
IP Traffic Monitor, PRTG, SoftPerfect Traffic Meter, และ
Ultra Network Analyzer [7-14] ผลการสํารวจพบว่า
ซอฟต์ แวร์ NtopViewer มีคุณสมบัติทีGเทียบได้ ซอฟท์ แวร์ เชิ ง
พาณิชย์ และเด่นกว่าในด้ านของการรายงานข้ อผิดพลาดและ
ความเสีGยงจากการถูกจู่โจมในเครื อข่าย และการบันทึกข้ อมูล
ลงฐานข้ อมูลเพืGอความสะดวกในการค้ นคืนข้ อมูลย้ อนหลังใน
มิติ ต่า งๆ นอกจากนี E พบว่า ซอฟท์ แ วร์ เชิ งพาณิ ช ย์ สําหรั บ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในเครื อข่ายนันมี
E ค่าลิขสิทธิnทีGแพง
มาก หากนํามาใช้ งานในระดับหน่วยงานทีGมีคอมพิวเตอร์ ใน
เครื อ ข่ า ยมากกว่ า 10 ชุ ด ขึ นE ไป จะมี ค่ า ลิ ข สิ ท ธิn แ บบ site
license ขันต่
E า US$300 หรื อมากกว่า 10,000 บาท

ทีมวิจยั ได้ พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ NtopViewer เพืGอลดข้ อจํากัด
ข้ างต้ นของ ntop กล่าวคือ เพิGมเติม plugin สําหรับเก็บข้ อมูล
ลงฐานข้ อมูล MySQL เพืGอการค้ นคืนข้ อมูลย้ อนหลัง เพิGม
plugin สําหรั บตรวจจับการจู่โจมในเครื อข่าย ซึGงเทคนิคการ
วิเคราะห์หาการจู่โจมในเครื อข่ายนีเE ป็ นเทคนิคทีGทางทีมวิจัย
คิดค้ นขึ Eนมาใหม่ และมีผลการทดลองยืนยันความถูกต้ องของ
เทคนิค นี ดE ัง แสดงใน [2-3] เพิG ม ความสามารถในการค้ น คื น
ข้ อมูลย้ อ นหลัง และวิเ คราะห์ ข้ อมูลย้ อ นหลังในแง่ มุมทีG ตรง
ความต้ องการของผู้ใช้ มากขึ Eน และพัฒนา GUI ขึ Eนใหม่ทีGมี
ความยืดหยุน่ ง่ายต่อการเรี ยนรู้ และใช้ งาน โดย GUI ใหม่นี Eจะ
ติดต่อกับฐานข้ อมูลโดยตรง โดยไม่ต้องแก้ ไขการแสดงผลเดิม
ของ ntop

3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ
NtopViewer เป็ น web application ทีGทําหน้ าทีGวิเคราะห์และ
ประมวลผลการใช้ งานเครื อ ข่ า ยจากฐานข้ อมู ล และจั ด
แสดงผลข้ อมูลในรูปแบบทีGเข้ าใจง่าย ข้ อมูลทีGนําเสนอผ่านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ในมิติทีGแตกต่างจาก ntop รวมทังE
ผนวกเทคนิคการตรวจจับการจู่โจมบนเครื อข่ายแบบใหม่ ช่วย
ให้ ผ้ ใู ช้ ทราบถึงสาเหตุความผิดปกติบนเครื อข่าย กระบวนการ
ทํางานของ NtopViewer แสดงดังรูปทีG 1

2. งานและทฤษฎีท1 ีเกี1ยวข้ อง
การตรวจวัด และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ภายในเครื อ ข่ า ย คื อ
กระบวนการดักจับการสัญจรไปมาของข้ อมูลบนเครื อข่าย หรื อ
Network traffic จากนันก็
E จะนําข้ อมูลทีGได้ มาวิเคราะห์ เพืGอดู
ว่าเกิดอะไรขึ Eนบนเครื อข่าย การตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล
ภายในเครื อ ข่ า ย ทํ า ให้ เ ข้ า ใจพฤติ ก รรม และปริ ม าณการ
ไหลเวียนของข้ อมูลภายในเครื อข่ายจริ ง ช่วยวิเคราะห์สาเหตุทีG
เครื อข่ายช้ าหรื อไม่เสถียร เช่นตรวจสอบต้ นตอของการโจมตี ผู้
บุกรุ ก หรื อสามารถรวจสอบเครืG องคอมพิวเตอร์ ทีGน่าสงสัยบน
เครื อข่ายได้ รวมถึงช่วยวางแผนทรัพยากรทางด้ านเครื อข่าย

NTOP เก็บข้ อมูลลงสู่ database

ตามรอบเวลาทีGผ้ ใู ช้ กําหนด
NtopViewer ส่ง Query
และรับข้ อมูลจาก Database

MySQL
plugin
NTOP

Data
DoS plugin

NtopViewer

ตอบสนองต่อการร้ องขอจาก

NtopViewer

Browser

ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในเครื อข่ายมีทงระบบที
ัE
G
เป็ นฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ในเครื อข่ายความเร็ วสูงขนาด
ใหญ่จําเป็ นต้ องใช้ ฮาร์ ดแวร์ เพืGอดักจับและวิเคราะห์แพ็กเก็ต
แต่ ใ นเครื อ ข่ า ยขนาดกลางและเล็ ก เช่ น เครื อ ข่ า ยภายใน

NtopViewer

Browser

ประมวลผลข้ อมูลทีGได้ จาก Database
เพืGอแปลงเป็ นกราฟ

รูปที1 1 ภาพรวมการทํางาานของ NtopViewer
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เมืGอเริG มใช้ งานผู้ใช้ งานจะพบกับหน้ าจอ login เมืGอทําการ
login ผ่านแล้ วจึงจะสามารถเข้ าใช้ งานได้ ส่วนรายการเมนู
หลักประกอบด้ วย 5 เมนู คือ

ช่ว งเวลามาตรฐานทีG ร ะบบจัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ประกอบด้ ว ย
ช่วงเวลาย้ อนหลังไป 1 ชัวG โมง 24 ชัวG โมง 7 วัน และ 30 วันนับ
จากปั จจุบนั แบบทีGสอง กําหนดช่วงเวลาตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ เอง โดยกําหนดวันเวลาเริG มต้ นสิ Eนสุดจากปฏิทิน

1) คําถามทีGใช้ งานบ่อย แสดงข้ อมูล 5 อันดับแรกของโฮสต์
แอปพลิเคชันG หรื อเครื อข่ายทีGใช้ งานสูงสุด
2) ข้ อมูลเกีGยวกับโฮสต์แสดงข้ อมูลเจาะลึกรายละเอียดของ
แต่ละโฮสต์ทีGสนใจ
3) ข้ อ มู ล การใช้ แอปพลิ เ คชัGน แสดงข้ อมู ล โฮสต์ ทีG ใ ช้
แอปพลิเคชันG ทีGสนใจ
4) ข้ อมูลด้ านความปลอดภัย แสดงข้ อมูลความเสีGยงต่างๆ
และการโจมตีแบบ Denial of service ทีGเกิดกับเครื อข่าย
5) รายการอืG น ๆ ใช้ ตังE ค่ า ของโปรแกรมและบริ ห ารบัญ ชี
ผู้ใช้ งาน
ห น้ า จ อ แ สด ง ผ ลถู ก แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ส า ม ส่ ว น ห ลั ก
ประกอบด้ วย 1) ส่วนของเมนูหลักอยู่ทางด้ านซ้ ายของหน้ า 2)
ส่วนของเมนูในการเลือกช่วงเวลาเรี ยกดูข้อมูล 3) ส่วนของการ
แสดงผล ตามรู ปทีG 2 โดยผู้ใช้ สามารถเลือกการแสดงผลเป็ น
ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตามต้ องการ

ในส่วนการแสดงผลจะวิเคราะห์ ข้ อมูลในมิติต่างๆ เช่ น
โฮสต์ ทีGใ ช้ ง านเครื อข่ายสูงสุดโดยรวม แยกตามทิศ ทางการ
รับส่งข้ อมูล แยกตามโฮสต์ภายในภายนอก หรื อแยกตามชนิด
ของแอปพลิเคชัGน เป็ นต้ น ผลลัพธ์ ถูกแสดงในรู ปแบบกราฟ
วงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้ น และตารางขึนE อยู่กับ ลัก ษณะ
ข้ อมูล แต่ละกราฟหรื อแต่ละตารางจะถูกจัดแสดงอยู่ในกรอบ
ของตั ว เองอย่ า งเป็ นสั ด ส่ ว น ซึG ง แต่ ล ะกรอบข้ อมู ล จะมี
คําอธิ บายความหมายของกราฟโดยละเอียด เหมาะสําหรั บ
ผู้ใช้ ทวัG ไปซึงG ไม่เชีGยวชาญศัพท์เทคนิคทางเครื อข่าย นอกจากนี E
ผู้ใช้ สามารถทีGจะส่งข้ อมูลของกราฟหรื อตารางสู่เครืG องพิมพ์
หรื อออกมาเป็ นไฟล์ข้อมูล

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ส่วนประกอบหลักของการพัฒนา NtopViewer ประกอบด้ วย
การพัฒนา MySQL plugin ส่วนขยายเพืGอเก็ บข้ อมูลลง
ฐานข้ อมูล DoS plugin ส่วนขยายเพืGอวิเคราะห์การจู่โจมบน
เครื อข่าย และ NtopViewer เวบอินเทอร์ เฟสทีGวิเคราะห์และ
แสดงผลข้ อมูลผ่านเวบ (ส่วนประกอบสีเทาตามรูปทีG 1)

2

3.2.1 MySQL plugin
หนึGงในข้ อจํากัดของ ntop คือไม่มีการเก็บข้ อมูลลงฐานข้ อมูล
ถาวร ทําให้ การค้ นคืนข้ อมูลย้ อนหลังทําไม่ได้ แม้ ว่า ntop มี
RRD plugin สําหรับเก็บข้ อมูลลง round-robin database
(RRD) [15] ซึGงเป็ นฐานข้ อมูลลักษณะ time series แต่ว่า
RRD ไม่เป็ นทีGร้ ู จักกันอย่างแพร่ หลาย การสืบค้ นข้ อมูลทําได้
ยาก ข้ อมูลมีการอ้ างอิงตามเวลาอย่างเดียว ไม่สามารถเลือกดู
ข้ อมูลมิติอืGน อีกทังข้
E อมูลจะเก็บทับซํ Eาข้ อมูลเดิม จึงทําให้ ยาก
ต่อการนําข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ งาน ทีมวิจยั จึงได้ พฒ
ั นาวิธีเก็บ
ข้ อมูล ลงฐานข้ อมูล MySQL ในรู ปแบบของ plugin ขึ EนเพืGอ
ตอบสนองความต้ องการค้ นคืนและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับผู้ใช้

1

3

รูปที1 2 หน้ าจอแสดงผล
ในการควบคุมการแสดงผล ผู้ใช้ สามารถเลือกช่วงเวลา
ของข้ อ มูล ทีG ต้ อ งการเรี ย กดูไ ด้ ส องแบบ แบบแรกเลือ กจาก
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จําเป็ นต้ องทําหน้ าทีGดกั จับ แพ็กเก็ตเอง DoS plugin สร้ าง
flow record สําหรับทุกแพ็กเก็ตแยกตามโพรโทตอล ได้ แก่
TCP flow, UDP flow และ ICMP flow และนําข้ อมูล Flow ของ
ทุก โพรโทตอลมาจับ คู่กับ รู ป แบบการจู่โ จมทีG เ รี ย กว่า attack
graphlet หากรู ปแบบตรงกันจะตรวจสอบว่าเป็ นการจู่โจม
ประเภท DoS จริ งหรื อไม่ โดยใช้ ค่าThreshold ซึGงกําหนดเป็ น
ค่า มาตรฐานไว้ ก่ อ นหน้ า นี E ผู้ใ ช้ ส ามารถตังE ค่า default
threshold ผ่านหน้ าเวบดังรู ปทีG 4 หลังจากวิเคราะห์แล้ วว่ามี
การจู่โจมเกิดขึ Eน DoS plugin จะแจ้ งเตือนบนหน้ าเวบของ
ntop และบัน ทึก เหตุก ารณ์ ล งตาราง Table_dos_attack ใน
ฐานข้ อมูล

รูปที1 3 ตารางทังB หมดในฐานข้ อมูลและความสัมพันธ์
ฐานข้ อมูล MySQL สําหรับเก็บข้ อมูลจาก ntop มีทงหมด
ัE
24 ตาราง ดังรูปทีG 3 ตัวอย่างเช่น ตาราง Table_host_app_IP
เก็ บ ข้ อ มูล แอปพลิ เ คชัGน ทีG แ ต่ ล ะโฮสต์ ใ ช้ งาน เพืG อ นํ า มา
วิเคราะห์วา่ โฮสต์ใดใช้ งานเวบหรื อแอปพลิเคชันG อืGนๆ มากทีGสดุ
หรื อตาราง Table_host_total เก็บข้ อมูลชนิดของแพ็กเก็ตและ
ปริ มาณไบต์รับส่งของแต่ละโฮสต์ เพืGอหาโฮสต์ทีGรับส่งข้ อมูล
มากทีGสดุ ตาราง Table_all_host_info เก็บรายละเอียด ชืGอ IP
MAC address ทีG ตังE และบทบาทของทุกโฮสต์ เพืGอ ช่ว ย
วิเคราะห์ความผิดปกติ เช่น 1 MAC address พบทีGหลายโฮสต์
อาจบ่งชี วE ่าเกิดการปลอมแปลง MAC address สังเกตว่า
ตารางส่วนใหญ่ใช้ วนั เวลาเป็ นดรรชนีสาํ หรับค้ นคืน

รูปที1 4 หน้ าจอสําหรับตังB ค่ า Default thresholds
3.2.3 ส่วนแสดงผล NtopViewer
NtopViewer คือเวบอินเทอร์ เฟสทีGวิเคราะห์และแสดงผลข้ อมูล
ปริ มาณการใช้ งานเครื อข่ายในรู ปแบบทีGเข้ าใจง่ายกว่า ntop
การพัฒนาใช้ PHP5 ร่ วมกับ Javascript การแสดงผลใน
รู ปแบบกราฟใช้ JPGraph สําหรับกราฟแท่งและกราฟวงกลม
และใช้ RRDtool สํ า หรั บ กราฟเส้ น ทีG มี แ กนนอนเป็ นเวลา
สาเหตุทีGใช้ RRDtool วาดกราฟเส้ นเนืGองจาก RRDtool จัดการ
ข้ อมูลจํานวนมากได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถจัดการกับ
กราฟในกรณีข้อมูลไม่สมํGาเสมอได้ สามารถแปลงข้ อมูลดิบทีG
เป็ น counter มาเป็ นค่าเฉลีGย เช่นการคํานวณแบนด์วิดท์จาก
ปริ มาณไบต์เข้ าออก ได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ ว

MySQL plugin พัฒนาด้ วยภาษาซี เป็ นกระบวนการย่อย
(Thread) ทีGทํางานไปพร้ อมกับกระบวนการหลักของ ntop ซึGง
plugin นี Eจะวนรอบด้ วยความถีGตามตัวแปรทีGตงไว้
ั E และบันทึก
ข้ อมูลลงฐานข้ อมูลตามรอบการเก็บ ซึGงข้ อมูลทุกชนิดทีGเก็บนันE
เป็ น global variable ของ ntop อยูแ่ ล้ ว จึงง่ายต่อการดึงมาใช้
3.2.2 Denial-of-service (DoS) plugin
DoS plugin ถูกพัฒนาขึ EนเพืGอช่วยวิเคราะห์หาเหตุการณ์จ่โู จม
บนเครื อข่าย โดยเน้ นไปทีGการจู่โจมชนิด Denial-of-Service
ห้ าชนิด ได้ แก่ port scan, host scan, SYN flood, UDP
flood, และ ICMP flood ทีมวิจยั ได้ พฒ
ั นาเทคนิคใหม่ในการ
วิเคราะห์หา DoS attack รายละเอียดตาม [2-3]

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ซอฟต์ แวร์ NtopViewer ผ่านการทดสอบประสิทธิ ภาพการ
ทํางานบนเครื อข่ายทีGมีแบนด์วิดท์ไม่เกิน 10 Mbps และเครืG อง
ลู ก ข่ า ยไม่ เ กิ น 150 เครืG อง ผ่ า นการทดสอบติ ด ตั งE บน

DoS plugin มีลกั ษณะเป็ น thread และพัฒนาด้ วย
ภาษาซีเช่นเดียวกับ MySQL plugin โดย DoS plugin คัดลอก
ข้ อมูลแพ็กเก็ตจาก packet analyzer ของ ntop จึงไม่
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เครื อข่ายของ NECTEC รวม 19 คน กลุม่ ตัวอย่างได้ ทดลองใช้
NtopViewer บนระบบปฏิบตั ิการ Windows XP 17 คน และ
บน Windows Vista 2 คน เว็บบราวเซอร์ ทีGใช้ ได้ แก่ Internet
Explorer 14 คน Firefox 5 คน

ระบบปฏิบตั ิการ Linux (Fedora Core 7-8, LinuxSIS 5.56.0) ต้ องการหน่วยความจําอย่างน้ อย 128 MB และพื EนทีG
ฮาร์ ดดิสก์อย่างน้ อย 1 GB (ขึ Eนอยู่กบั จํานวนคอมพิวเตอร์ ทีG
ดูแล) ซอฟต์แวร์ ทีGจําเป็ น ได้ แก่ MySQL, Web server, PHP,
JPGraph, JavaScript, และ RRDtool

ความสะดวกในการหา
78.57
7.14%
ข้ อมูลทีGต้องการ
%
ความง่ ายในการเรี ย นรู้ 28.57 57.14
เพืGอใช้ งานโปรแกรม
%
%
42.86
ความถูกต้ องของข้ อมูล 7.14%
%
35.71
ความเร็ วในการแสดงผล
%
ประโยชน์ ข องข้ อมู ล ทีG
85.71
7.14%
นําเสนอ
%
ความเพียงพอของข้ อมูล
71.43
7.14%
ทีGนําเสนอ
%
คว าม ง่ าย ใ น ก าร ทํ า
78.57
7.14%
%
ความเข้ าใจกับข้ อมูล
ความง่ า ยในการตังE ค่ า
85.71
7.14%
%
ต่างๆ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น 14.29 78.57
ภาพรวม
%
%

4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
ทีมพัฒนานําซอฟต์แวร์ NtopViewer ไปทดสอบกับโรงเรี ยน
สองช่วง มิ.ย.-ธ.ค. 2550 และก.ค.-ก.ย. 2551 บทความนี Eจะ
กล่าวถึงผลการทดสอบในช่วงทีGสองซึงG ไปทดสอบใช้ งานจริ งกับ
เครื อข่ายภายในโรงเรี ยน 3 แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิ ท ยาคม จัง หวัด ปทุม ธานี โรงเรี ย นนวมราชา
นุสรณ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรี ยนบางลีGวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี รายละเอียดการทดสอบดูได้ ทีG [16]
ตารางที1 1 สภาพแวดล้ อมที1ทดสอบ NtopViewer
โรงเรี ยน
ธรรมศาสตร์ คลอง
หลวงวิทยาคม
บางลีGวิทยา
นวมราชานุสรณ์
NECTEC

ช่ วงเวลาทดสอบ
30 ก.ค. - 30 ส.ค. 51

Network จํานวนลูก
bandwidth ข่ าย
2 Mbps
150

22 ก.ค. - 15 ก.ย. 51
15 ก.ค. - 17 ก.ย. 51
15 ก.ค. - 30 ก.ย. 51

8 Mbps
2 Mbps
10 Mbps

14.29
%
14.29
%
42.86
%

ไม่มีความเห็น

NtopViewer
แย่กว่า
NtopViewer
แย่กว่ามาก

เท่ากัน

ประเด็น

ข้ อจํากัดในการพัฒนาและการใช้ งาน NtopViewer ใน
ด้ านอืGนๆ ได้ แก่ ส่วนขยาย MySQL plugin และ DoS plugin
ต้ องใช้ งานกับ ntop เวอร์ ชัGน 3.3 ขึ Eนไปเท่านันE ส่วน DoS
plugin สามารถตรวจจับการจู่โจมได้ เพียงห้ าชนิด (ตามหัวข้ อ
3.2.2) MySQL plugin อ้ างอิงการทํางานและใช้ ช่วงความถีG
การเก็บข้ อมูลเดียวกับช่วงความถีGของ RRD plugin

NtopViewer
ดีกว่ามาก
NtopViewer
ดีกว่า

ตารางที1 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ระหว่ าง NtopViewer และ ntop

7.14%

50% 7.14% 7.14%
7.14%
14.29
%
14.29
%

7.14%

7.14%
7.14%

การประเมินผลใช้ แบบสอบถามสํารวจความสามารถใน
การใช้ ซอฟต์ แวร์ ในห้ ามุมมอง ได้ แก่ 1) ความถูกต้ องของ
ข้ อมูล 2) ประโยชน์ของข้ อมูล 3) ความเข้ าใจในการใช้ งาน
โปรแกรม 4) ความเร็ วในการแสดงผล 5) ความสะดวกและ
ง่ายในการใช้ งาน โดยเปรี ยบเทียบ NtopViewer กับ ntop
เวอร์ ชนัG 3.3 ก่อนการแก้ ไข ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ แสดง
ในตารางทีG 2 ซีG ง จะเห็ น ได้ ว่ า ผลส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า
NtopViewer นันสามารถใช้
E
งานและทําความเข้ าใจกับข้ อมูลทีG
จัดแสดงได้ สะดวกและง่ายกว่า ntop แต่ในเรืG องของความเร็ ว
ในการแสดงผลนันพบว่
E
ายังมีปัญหาความล่าช้ าในการแสดง
กราฟ โดยเฉพาะอย่างยิGงหากผู้ใช้ เลือกช่วงเวลาทีGยาว ทําให้
ต้ องประมวลผลข้ อมูลจํานวนมากทีGฐานข้ อมูล อย่างไรก็ตาม

80
40
20

การติดตังE Ntop server เพืGอการทดสอบในทุกโรงเรี ยนจะ
ติดตังE Hub คันG อยู่ระหว่าง Internet Gateway และอุปกรณ์
Ethernet Switch โดยเชืGอมต่อ NtopViewer server เข้ ากับ
Hub เพืGอเฝ้ าดูข้อมูลทีGวิGงเข้ าออกเครื อข่าย

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
กลุม่ ตัวอย่างทีGประเมินผลการใช้ งาน ประกอบด้ วยบุคคลากร
ในโรงเรี ยนต่างๆ ทีGติดตังทดลองใช้
E
NtopViewer และผู้ดูแล
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7. เอกสารอ้ างอิง

ในภาพรวมผู้ใช้ พึงพอใจกับ NtopViewer มากกว่า ntop 3.3
แสดงว่าการพัฒนา NtopViewer นันบรรลุ
E
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5. บทสรุ ป
บทความนี นE ํ า เสนอรายละเอี ย ดการพัฒ นาและการ
ทดสอบ ซอฟต์แวร์ ตรวจวัดการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยน
(NtopViewer) ซึGงเป็ นการพัฒนาต่อยอดจากซอฟต์แวร์ โอเพ่น
ซอร์ ส ntop เป้าหมายของ NtopViewer คือแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ของ ntop ทีG ไ ม่มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ลงฐานข้ อ มูล ถาวร ทํ า ให้ ไ ม่
สามารถเรี ยกดูประวัติการใช้ งานเครื อข่ายในอดีตได้ ส่งผลต่อ
การวิเคราะห์ปัญหาในเครื อข่ายย้ อนหลัง และปรับปรุ ง GUI
ของ ntop ทีGซบั ซ้ อน แสดงข้ อมูลเชิงลึกและละเอียดมากเกิน
ความเข้ าใจของผู้ดแู ลระบบทีGไม่เชีGยวชาญด้ านเครื อข่าย
NtopViewer ผ่านการทดสอบและประเมินผลโดยผู้ดูแล
ระบบในสถานศึกษา เพืGอขอคําแนะนําและข้ อเสนอแนะ เพืGอ
มาปรับปรุ ง จนได้ ซอฟต์แวร์ ทีGใช้ งานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
และผู้ ดู แ ลระบบมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ งานมากกว่ า
ซอฟต์แวร์ ntop เดิม เริG มตังแต่
E 29 สิงหาคม 2551 ทางทีมวิจยั
เปิ ดให้ ผ้ สู นใจทัวG ไปดาวน์โหลดและใช้ งาน NtopViewer ได้ ฟรี
ทีG http://wiki.nectec.or.th/ntl/Project/NtopViewer พร้ อมทังE
เผยแพร่ ซอฟต์แวร์ นี Eร่ วมกับระบบปฏิบตั ิการ LinuxSiS 6.0
[17]

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
สิGง ทีGค วรปรั บปรุ ง ในการพัฒนาโปรแกรม NtopViewer ใน
ลําดับต่อไป ได้ แก่ ปรับปรุ งประสิทธิภาพการติดต่อฐานข้ อมูล
เช่น ลดปริ มาณข้ อมูลทีGเก็บ ปรับปรุ งโครงสร้ าง เพืGอให้ การค้ น
คืนเร็ วขึ Eน เพิGมความยืดหยุ่นในการเลือกดูข้อมูล เช่น สามารถ
เลือก x ลําดับแรกทีGแสดงผล (ปั จจุบนั แสดงเพียง 5 ลําดับแรก)
และเชืGอมโยงเข้ ากับระบบ Firewall หรื อระบบควบคุมแบนด์
วิดท์เมืGอพบการใช้ งานเครื อข่ายทีGไม่เหมาะสม เป็ นต้ น

6. กิตติกรรมประกาศ
ซอฟต์ แวร์ NtopViewer นีไE ด้ รับทุนสนับสนุนจากโปรแกรม
วิ ศ วกรรมความรู้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ สํ า นัก งานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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