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wherever they are. In addition, the system supports IVR
(Interactive Voice Response) that allows the administrator to
acknowledge the problem to the system. With the incorporated
text-to-speech technology, the system can speak out (through
the phone) the server name, the down time, the problem, etc.
And with the VoIP (Voice over IP) technology, numerous
service/pricing plans are available by the carriers. This allows us
to build an efficient alert notification system that is much more
affordable than other alternatives.

บทคัดย่ อ
อิ นเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมลสารสนเทศที
มี ผู้ใช้งานจํ านวนมากสามารถ
ู
เข้าถึงข้อมลได้
ู จากทัวโลก โดยเฉพาะการทําธุรกรรมผ่านอิ นเทอร์ เน็ตทํา
ให้เกิ ดธุรกิ จและบริ การแบบออนไลท์ จํานวนมาก หน้าเว็บไซต์ จึงเสมื อน
เป็ นหน้า ร้ า นค้า หรื อ สํ า นัก งานแบบออนไลท์ ที ใช้ติ ด ต่ อ กับ ลกค้
ู า ผ่ า น
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต หน้าเว็บไซต์ จึงมี ความสําคัญมาก เมื อเกิ ดปั ญหา
กับหน้าเว็บไซต์ผูด้ ูแลจะต้องทราบทันทีเพือแก้ไขให้เว็บไซต์กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ โดยทันทีทนั ใด งานตรวจสอบเว็บไซต์ เป็ นงานทีสํ าคัญงาน
หนึงเพราะเกี ยวข้องกับผู้ใช้งาน ผู้ให้บริ การ และผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยตรง
แต่การตรวจสอบเว็บไซต์ตอ้ งใช้ความรู้ ทางเทคนิ คหลายด้าน จํ านวนหน้า
เว็บไซต์ เป็ นอี กปั ญหาหนึ งเพราะในแต่ละเว็บไซต์ จะประกอบด้วยหน้า
เว็บไซต์ จํานวนมาก บทความนี เราได้เสนอการพัฒนาระบตรวจสอบและ
รายงานสถานะเว็บไซต์ ด้วยระบบ VoIP Asterisk ซึ งสามารถแจ้งเตื อน
ปั ญ หาเกี ยวกับ เว็ บ ไซต์ ไปยัง โทรศัพ ท์ เคลื อนที ได้ นอกจากนี ยัง มี ก าร
รองรับการยื นยันรับทราบการแจ้งเตื อนผ่านระบบ IVR (Interactive
Voice Response) ด้วย โดยใช้เทคโนโลยี text-to-speech ระบบ
สามารถรายงานปั ญหาได้ รวมถึงชือเซิ ฟเวอร์ เวลาทีเกิ ดปั ญหา และอื นๆ
และด้วยเทคโนโลยี ของ VoIP (Voice over IP) ทีมี รู ปแบบการให้บริ การ
และราคาทีหลากหลาย เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างระบบการแจ้ง
เตือนทีมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ค่าใช้จ่ายถกกว่
ู าระบบอืนๆ

คําสําคัญ
Asterisk, IVR (Interactive Voice Response), VoIP (Voice
over IP), website monitoring

1. บทนํา
ปั จ จุบัน อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารใช้ ง านอย่ า งกว้ า งขวางมี บ ริ ก าร
จํานวนมากบนอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะการเผยแพร่ ข้อมูลบน
เว็บไซต์ ทําให้ ผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตจํานวนมากสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์จงึ มีความสําคัญมากเพราะเป็ นเหมือน
สื่อสารสนเทศสําหรับการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสาร โฆษณาสินค้ า
และบริ การต่างๆ นอกจากนียังทําให้ เกิดธุรกรรมแบบออนไลน์
ระหว่างผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตซึ่งอาจเป็ นเจ้ าของสินค้ าหรื อบริ การ
กับลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การ ตัวอย่างเช่น การดําเนินธุรกิจการค้ า
หรื อการซือขายบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ที่เรี ยกกว่า ECommerce ที่สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วผ่านหน้ า
เว็บไซต์ หน้ าเว็บไซต์จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นหน้ าร้ านค้ าหรื อ
สํ า นั ก งานบริ การแบบออนไลน์ ที่ ส ามารถให้ บริ การได้
ตลอดเวลา เมื่อเกิดปั ญหากับหน้ าเว็บไซต์ไม่สามารถใช้ งานได้
ทํ า ให้ ผ้ ูใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ลูก ค้ า คนสํ า คัญ ไม่ ส ามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ เหมือนร้ านค้ าหรื อสํานักงานบริ การ
ปิ ดบริการโดยที่เจ้ าของธุรกิจไม่ทราบ สร้ างความเสียหายให้ แก่
ธุรกิจ และเกิดการสูญเสียรายได้ การไม่สามารถเข้ าใช้ งานหน้ า
เว็บไซต์ของผู้ใช้ งานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตอาจเกิดได้ จาก

Abstract
The Internet is a powerful technology that allows people all over
the world to communicate and share the information. An
important aspect of the Internet is electronic commerce that
enables people to buy, sell, or exchange goods or merchandise.
A website becomes an online store or office that can serve the
customers anytime and from anywhere. When a problem arise
on the server, services provided by the website could be
disrupted; as a result, causing a revenue loss. Therefore, it is a
crucial task for the administrator to ensure that the website is up
and running all the time with the highest level of reliability. To
achieve this task, the administrator must know as soon as
possible so that the problem can be fixed within the least
amount of time. In this paper, we present an alert notification
system based on the VoIP Asterisk that can automatically check
the status of the websites and issue the notification by a call to
the administrator's mobile phone. Since nowadays most people
carry a mobile phone, the administrator can get the notification
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ทราบได้ ว่ามีอีเมล์แจ้ งเตือนเข้ ามาทําให้ เกิดความล่าช้ าในการ
รับรู้ และแก้ ปัญหา การส่งข้ อความไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ น
อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในปั จจุ บั น เพราะ
สามารถส่งข้ อความแจ้ งเตือนไปยังผู้ดแู ลเว็บไซต์ได้ ทนั ที แต่ถ้า
เกิ ด กรณี โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ อ ยู่ ใ นพื นที่ ไ ม่ มี สั ญ ญาณหรื อ
แบตเตอร์ รี่ ห มดก็ ทํ า ให้ พ ลาดการรั บ ทราบการแจ้ ง เตื อ นได้
เช่ น กั น การส่ ง ข้ อความผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ยั ง มี ค วาม
จําเป็ นต้ องมีเกตเวย์สําหรั บการส่งข้ อความหรื อใช้ บริ การส่ง
ข้ อความของผู้ให้ บริ การส่งข้ อความอื่นๆ ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายใน
ส่วนนี บางครังต้ องมีค่าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่ายเป็ นรายเดือนทํา
ให้ ไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนขององค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนการใช้
โปรแกรมในการตรวจสอบที่ มี ก ารแจกจ่ า ยอยู่ ทั่ ว ไปบน
อินเทอร์ เน็ต ผู้ใช้ งานอาจจะต้ องใช้ ความรู้ เชิงเทคนิคเกี่ยวกับ
การติดตังโปรแกรม การตังค่าเริ่ มต้ นการใช้ งานโปแกรมให้
ทํางานตามต้ องการ ซึง่ ทําให้ เกิดความซับซ้ อนสําหรับผู้ใช้ งาน
ที่ไม่มีความชํานาญทางด้ านนี

หลายสาเหตุ เริ่ มตังแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ ที่ให้ บริ การ
เว็บไซต์ไม่ทํางาน ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของคอมพิวเตอร์
เซิฟเวอร์ ไม่สามารถใช้ งานได้ บริ การเว็บเซิฟเวอร์ บนเครื่ องเซิฟ
เวอร์ ที่ให้ บริ การไม่ทํางาน โดยเฉพาะในหนึ่งเว็บไซต์ จะ
ประกอบด้ วยหน้ าเว็บไซต์ ใช้ งานจํ านวนมาก เราจะแน่ใจได้
อย่างไรว่าปั จจุบนั หน้ าเว็บไซต์ของเราทังหมดยังคงสถานะใช้
งานได้ เราจะทราบได้ อย่างไรเมื่อเกิดปั ญหาเช่นนีกับเว็บไซต์
ของเรา จากปั ญหาดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงความจําเป็ นที่
จะต้ อ งมี ร ะบบทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบสถานะการทํ า งานของ
เว็ บ ไซต์ ต ลอดเวลาและแจ้ งเตื อ นแก่ ผ้ ูดู แ ลเว็ บ ไซต์ ทัน ที ที่
เว็บไซต์เกิดปั ญหาขึน ซึง่ จะทําให้ ผ้ ดู แู ลเว็บไซต์สามารถทําการ
แก้ ไขเว็บไซต์ให้ สามารถกลับมาใช้ งานได้ โดยทันทีทนั ใด และ
ทําให้ เว็บไซต์ สามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลาและมี ความหน้ า
เชื่อถือมากขึนจากผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
บทความนี เราได้ เ สนอการพัฒ นาระบบตรวจสอบและ
รายงานสถานะเว็บไซต์ผ่านระบบ IVR (Interactive Voice
Response) เป็ นระบบตรวจสอบและแจ้ งเตือนสถานะการคง
อยู่ของเว็บไซต์โดยการส่งข้ อความเสียงแจ้ งเตือนผ่านโทรศัพท์
สามารถแจ้ งได้ ทงโทรศั
ั
พท์พืนฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ
สามารถใช้ งานได้ อย่างสะดวกและง่ายดายโดยผู้ขอใช้ บริ การ
ไม่มีต้องมีความรู้ เชิงเทคนิคที่ซบั ซ้ อนใดๆเลย เพียงผู้ใช้ บริ การ
สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ และระบบสามารถทําการตรวจสอบ
หน้ าเว็ บ ไซต์ ไ ด้ จํ า นวนไม่ จํ า กั ด ตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ ที่สําคัญส่วนการแจ้ งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยังมีคา่ ใช้ จ่ายที่ตํ่า เนื่องด้ วยการใช้ ระบบการโทรผ่าน VoIP

ระบบของเราสามารถช่วยแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ผู้ใช้ งาน
ไม่จําเป็ นต้ องมีความรู้ เชิงเทคนิคที่ซับซ้ อนเพราะใช้ งานผ่าน
เว็ บ อิ น เทอร์ เ ฟสเพี ย งใส่ ข้ อมูล ที่ จํ า เป็ นก็ ส ามารถทํ า การ
ตรวจสอบเว็บไซต์ได้ และการแจ้ งเตือนของระบบทํางานผ่าน
ทางระบบโทรศัพท์ช่วยลดค่าใช้ จ่ายส่วนบริการส่งข้ อความและ
ยังสามารถเลือกใช้ บริ การแจ้ งเตือนผ่านระบบ VoIP ซึง่ มีอตั รา
ค่ า โทรศั พ ท์ ถู ก เป็ นพิ เ ศษเพี ย ง 0.17บาท/นาที เท่ า นั น
ตัวอย่างเช่นบริการ totnetcall [1] และสามารถโทรแจ้ งเตือนได้
ทังโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ พืนฐานทําให้ ไม่พลาดการ
แจ้ งเตือนกรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนไม่มีสญ
ั ญาณหรื อแบตเตอร์ รี่
หมด

2. ที่มาและแรงจงใจของปั
ญหา
ู
การตรวจสอบถานะการคงอยู่ของเว็บไซต์โดยทัว่ ไปจะทําการ
ตรวจสอบโดยการเขียนสคริ ปสําหรับตรวจสอบหน้ าเว็บไซต์ที่
ต้ องการและทําการแจ้ งเตือนผ่านทางอีเมล์หรื อการส่งข้ อความ
ไปยังระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) การเขียนสคริ ปในการ
ตรวจสอบผู้ ตรวจสอบต้ องมี ค วามเชี่ ย วชาญในการเขี ย น
โปรแกรมภาษาและต้ อ งทราบวิ ธี ก ารตรวจสอบซึ่ง ต้ อ งการ
ความรู้เชิงเทคนิคในระดับหนึ่ง การส่งข้ อความแจ้ งเตือนผ่าน
ทางอี เมล์ เป็ นวิธี ที่ ง่ า ยและสะดวกแต่จ นกว่า ผู้ต รวจสอบจะ
ทราบว่าเว็บไซต์ผิดปกติผ้ ตู รวจสอบต้ องตรวจสอบอีเมล์ถึงจะ

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
3.1 Asterisk
Asterisk [2] เป็ นโปรแกรม open source สามารถทําหน้ าที่
เป็ น IP PBX และ Hybrid PBX ให้ สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างโทรศัพท์แบบ VoIP แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลได้
Asterisk สามารถทํ า งานได้ บ นหลายระบบปฏิ บัติ ก ารเช่ น
Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD และ Sun Solaris
และรวมเอาคุณลักษณะการทํางานเกือบทังหมดของโทรศัพท์
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ข้ อความแสดงสถานะหรื อความผิดพลาด สําหรับแสดงสถานะ
ของหน้ าเว็บไซต์

ไว้ ด้วย Asterisk สามารถทําหน้ าที่เป็ นระบบตอบรับอัตโนมัติ
(IVR) ทําให้ ระบบสามารถติดต่อระหว่างผู้ใช้ งานได้ AGI
(Asterisk Gateway Interface) เป็ นส่วนติดต่อกับ Asterisk
ทําให้ เราสามารถเพิ่มฟั งก์ชนั การทํางานได้ โดยการทํางานเป็ น
ลักษณะสคริ ป สามารถใช้ ภาษาโปรแกรมเขียนติดต่อได้ หลาย
ภาษาเช่น Perl, PHP, C, Pascal, Bourne Shell ,Python,
Java, .NET เป็ นต้ น Asterisk Manager API เป็ นคําสัง่ API
ทํางานติดต่อกับ Asterisk ผ่านทาง Socket เพื่อควบคุมการ
ทํางานและอ่านสถานะของ PBX ผ่านโปรโตคอล TCP/IP ได้
ทําให้ เราสามารถเพิ่มฟั งก์ชนั การทํางานตามต้ องการได้ ในการ
ควบคุมการทํางานของ Asterisk เช่นระบบ Automated
Attendant และการสัง่ ให้ ระบบโทรออกเพื่อแจ้ งเตือนไปยัง
ผู้ใช้ งานระบบตรวจสอบและแจ้ งเตือนสถานะของเว็บไซต์ของ
เราได้

3.3 Vaja Text To Speech Synthesis
โปรแกรมวาจา [4] เป็ นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
พัฒนาโดยหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั มนุษย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ เทคโนโลยีสงั เคราะห์
เสียงพูดในการใช้ งานส่วนใหญ่ต้องใช้ งานร่ วมกับเทคโนโลยี
ด้ านการประมวลผลภาษา ทําให้ ได้ เทคโนโลยีการสังเคราะห์
เสียงพูดจากข้ อความ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั ข้ อความ
ภาษาไทย เพื่อหาวิธีการอ่านข้ อความแล้ วแปลงข้ อความ
ภาษาไทยให้ เป็ นเสียงพูดภาษาไทยได้ ระบบตรวจสอบและ
รายงานสถานะเว็บไซต์ผ่านระบบ IVR ได้ ใช้ โปแกรมวาจา
สําหรับสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยเก็บไว้ สําหรับแจ้ งเตือนแก่
ผู้ใช้ งานโดยการใช้ งานโปรแกรมวาจาผ่านบริ การเว็บเซอร์ วิส
ของหน่ ว ยปฏิ บัติ ก ารวิจัยมนุษ ย์ ภ าษา
โดยส่ง ข้ อ ความ
ภาษาไทยที่ต้องการสร้ างข้ อความเสียงไปยังวาจาเว็บเซอร์ วิส
แล้ วทําการดาวน์โหลดไฟล์เสียงเก็บไว้ ที่ฮาร์ ดไดร์ ทําให้ ระบบ
สามารถสร้ างไฟล์เสียงแจ้ งเตือนได้ อย่างอัตโนมัติ เมื่อมีการ
เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ที่ต้องการตรวจสอบจากผู้ใช้ งานภายในระบบ

3.2 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
HTTP [3] เป็ นโปรโตคอลสื่ อ สารสํ า หรั บ การแลกเปลี่ ย น
สารสนเทศผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ นํ า ไปสู่ ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ
เวิลด์ไวด์เว็บ HTTP เป็ นการพัฒนาร่วมกันโดย World Wide
Web Consortium (W3C) และ Internet Engineering Task
Force (IETF) โดยออกมาเป็ นชุดเอกสาร RFC ซึง่ HTTP/1.1
เป็ นรุ่นที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั HTTP เป็ นมาตรฐาน
ที่ใช้ ร้องขอและตอบรับระหว่างเครื่ องลูกข่ายของผู้ใช้ ปลายทาง
กับเครื่ องแม่ข่ายที่เป็ นเว็บเซิร์ฟเวอร์ HTTP สามารถนําไปใช้ ได้
บนโปรโตคอลเครื อข่ายใดๆ ก็ได้ ซึง่ HTTP คาดหวังเพียงว่าจะ
เป็ นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ ดังนันโปรโตคอลใดๆ ที่มีการรับรอง
ก็สามารถใช้ งานได้ ปกติเครื่ องลูกข่าย HTTP จะเป็ นผู้เริ่ มสร้ าง
การร้ องขอก่อน โดยเปิ ดการเชื่อมต่อ Transmission Control
Protocol (TCP) ไปยังพอร์ ตที่ เจาะจงของเครื่ องแม่ข่าย
(พอร์ ต 80 เป็ นค่าปริ ยาย) เครื่ องแม่ข่าย HTTP จะเปิ ดรอรับ
ข้ อความการร้ องขอของเครื่ องลูกข่าย และเมื่อเครื่ องแม่ข่าย
ได้ รับการร้ องขอแล้ ว จะตอบรับด้ วยข้ อความสถานะอันหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น "HTTP/1.1 200 OK" และตามด้ วยเนือหาของมัน
เองส่งไปด้ วย เนือหานันอาจเป็ นแฟ้มข้ อมูลที่ร้องขอ ข้ อความ
แสดงข้ อผิดพลาด หรื อข้ อมูลอย่างอื่น ระบบของเราได้ ใช้

4. รายละเอียดการพัฒนา
ระบบตรวจสอบและรายงานสถานะเว็บไซต์ผ่านระบบ IVR
หรื อเรี ยกว่า iMoN (IVR Monitoring system) มีการทํางาน
แสดงได้ ดงั รูปที่ 1 คือระบบจะคอยตรวจสอบสถานะการคงอยู่
ของหน้ าเว็บไซต์หรื อ Service HTTP ด้ วยการส่ง HTTP
Request ไปที่หน้ าเว็บไซต์หรื อ URL ที่สมาชิกต้ องการให้ ระบบ
คอยตรวจสอบ แล้ วบันทึกข้ อความที่ตอบกลับจากเว็บไซต์ลง
ฐานข้ อมูล ถ้ าระบบตรวจสอบแล้ วพบว่า Service HTTP นันไม่
สามารถใช้ งานได้ ระบบจะโทรแจ้ งไปยังสมาชิกเจ้ าของ
Service HTTP นันทันที การแจ้ งเตือนของระบบจะทําการ
โทรศัพท์ไปยังสมาชิก เพื่อแจ้ งเตือนความผิดพลาดเรื่ อยๆ
จนกว่าสมาชิกจะทําการยืนยันการรับรู้ หรื อครบจํานวนครังที่
สมาชิกได้ กําหนดไว้ ขึนอยู่กับการตังค่าการใช้ งานระบบของ
สมาชิกแต่ละคนเมื่อทําการสมัครใช้ งาน การยืนยันการรับรู้
สมาชิกสามารถทําการยืนยันการรับรู้ ได้ ทังทางโทรศัพท์ และ
ทางหน้ าเว็บไซต์ของระบบ การยืนยันการรับรู้ผ่านทางโทรศัพท์
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HTTP Request

ฐานข้ อมูล
เก็บชื่อ URL

URL

iMON

Get URL from DataBase
while URL is not Empty
if HTTP Request (URL) equal to 5XX
or HTTP Request (URL) equal to 4XX
Collect Number of URL to array URL_FAIL_INFO
if URL_FAIL_INFO is not Empty
Call Phone number to User
Play voice Number URL_FAIL_INFO to User

Destination
HTTP Response

URL
Problem

โทรแจ้ง user
Asterisk
user โทรยืนย้นรับทราบ

รปที
ู ่ 2 แสดงโค้ ดการทํางานของระบบตรวจสอบและ
รายงานสถานะเว็บไซต์ ผ่านระบบ IVR

รปที
ู ่ 1 แสดงการทํางานของระบบตรวจสอบและ
รายงานสถานะเว็บไซต์ ผ่านระบบ IVR

สามารถตรวจสอบเวลาการทํางาน (uptime) และเวลาหยุด
ทํางาน (downtime) ของเว็บไซต์ได้ ตลอดเวลา

จะติดต่อกับระบบ IVR ผ่านคําสัง่ AGI ซึง่ สามารถเขียนคําสัง่
ควบคุมการทํางานได้ ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปได้
โดยใช้ คําสัง่ ที่มีเฉพาะที่เรี ยกว่า AGI Command [5] ของ
Asterisk ทําให้ ระบบสามารถทํางานได้ 2 ทิศทางติดต่อกับ
ผู้ใช้ งานผ่านทางสายโทรศัพท์และยังสามารถใช้ งานผ่านหน้ า
เว็บไซต์ของระบบได้ ผู้ใช้ งานสามารถเพิ่ม URL แก้ ไข
กําหนดค่าการใช้ งาน และดูบนั ทึกผลรายงานการตรวจสอบ
สถานะเว็บไซต์ได้ ผา่ นทางหน้ าเว็บไซต์รายงานผลของระบบอีก
ด้ วย

4.1.2 ส่วนทําการตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ (Monitoring
System)
ระบบจะนํารายชื่อ URL ที่ต้องการตรวจสอบสถานะของUser
แต่ละคนที่เก็บไว้ ในฐานข้ อมูลมาดําเนินการตรวจสอบ service
HTTP ด้ วยการส่ง HTTP Request ไปยัง URL ที่ต้องการ
ตรวจสอบ และบันทึกผลจาก HTTP Response ที่ URL ตอบ
กลับมาลงฐานข้ อมูล ผลที่ได้ รับแสดงเป็ น HTTP status code
ถ้ า status code อยู่ในกลุ่มรหัส 4xx และ 5xx ระบบจะ
ตีความหมายว่า Service HTTP ของ URL ไม่สามารถใช้ งาน
ได้ และจัดเก็บรายชื่อ URL ที่ไม่สามารถใช้ งานนีเอาไว้
เนื่องจาก User แต่ละคนอาจมีรายชื่อ URL ที่ต้องการ
ตรวจสอบสถานะหลาย URL ดังนันเมื่อระบบทําการตรวจสอบ
URL ทังหมดของ User แต่ละคน ระบบจะนํารายชื่อ URL มา

4.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ
การออกแบบระบบตรวจสอบและรายงานสถานะเว็บไซต์ผ่าน
ระบบ IVR ได้ แบ่งการทํางานออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนติดต่อ
User ผ่านหน้ าจอเว็บไซต์ของระบบ ส่วนทําการตรวจสอบ
สถานะเว็บไซต์และส่วนแจ้ งเตือนสถานะเว็บไซต์ไปยัง User
การออกแบบเป็ นดังต่อไปนี

function call()
{
if($socket = fsockopen("localhost",5038))
{
echo $this->userout;
fputs($socket, "Action: Login\r\n");
fputs($socket, "ActionID: 1\r\n");
fputs($socket, "UserName: phpagi\r\n");
fputs($socket, "Secret: phpagi\r\n\r\n");
sleep(1);
fputs($socket, "Action: Originate\r\n" );
fputs($socket, "Channel: Zap/3/".$this->userout."\r\n" );
fputs($socket, "Context: custom-callto\r\n" );
fputs($socket, "Priority: 1\r\n" );
fputs($socket, "CallerID: iMoN callOut\r\n" );
fputs($socket, "Async: true\r\n" );
fputs($socket, "Variable: SERVNUM=".$this->server.
"|USERID=".$this->userid."\r\n\r\n" );
sleep(2);
fputs($socket, "Action: Logoff\r\n\r\n");
}
return true;
}
}
?>

4.1.1 ส่วนติ ดต่อผู้ใช้งานผ่านหน้าจอเว็บไซต์ของระบบ (Web
User Interface)
ระบบของเราได้ ออกแบบส่วนติดต่อผ่านเว็บไซต์สําหรับ User
สมัครการใช้ งาน กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ User และรายชื่อ
URL ที่ต้องการตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ User ใช้
งานได้ สะดวก โดยไม่ต้องมีความรู้ ทางเทคนิคที่ซบั ซ้ อนเพียง
User สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตและกรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้ องตาม
รู ปแบบที่กําหนดไว้ เท่านันเอง ระบบยังสามารถกําหนดค่าการ
รายงานผลได้ ว่าจะให้ โทรแจ้ งเป็ นจํานวนกี่ครังหรื อต้ องการให้
มีการยืนยันการรับทราบกลับมายังระบบด้ วย ผู้ใช้ งานสามารถ
ดูบนั ทึกรายงานการตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ได้ ทําให้

รปที
ู ่ 3 แสดงโค้ ดคําสั่ง API ผ่ านทาง Socket โทรแจ้ ง
เตือน
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จัดเรี ยงเพื่อรวบรวมแล้ วโทรไปหา User ตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่แจ้ งไว้ ขันตอนการตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 2

ส่งค่า SERVNUM (Server Number) และ USERID
(User ID) ให้ กบั สคริ ปต์ AGI ภายใน context นันด้ วย
• Logout ทําการล็อกเอาท์ออกจาก Asterisk Manager

4.1.3 ส่วนติ ดต่อแจ้งเตือนสถานะเว็บไซต์ไปยังผู้ใช้ระบบ
(Alert System)
เราใช้ ฟังก์ชนั การทํางานเป็ นระบบโทรศัพท์ PBX และ IVR ของ
Asterisk สําหรับการโทรแจ้ งรายงานสถานะเว็บไซต์ เราสัง่
Asterisk ติดต่อผ่าน AGI ด้ วยภาษา PHP ทําการโทรออกแจ้ ง
เตือนแก่ User ไปยังเบอร์ โทรศัพท์ที่ User แจ้ งไว้ ตอนสมัคร
สมาชิก พ้ อมทังบอกหมาย URL ที่เกิดปั ญหาที่ User กําหนด
ไว้ ในระบบ ในทางกลับกันระบบของเราสามารถให้ User
ติดต่อกลับได้ อีกด้ วย โดยการโทรเข้ ามาทําการตรวจสอบ
สถานะเว็บไซต์ผ่านระบบ IVR และมีสว่ นของการยืนยันการ
รับทราบ กรณีที่มีการกําหนดจํานวนครังของการโทรแจ้ งเตือน
หรื อกําหนดให้ ระบบโทรแจ้ งเตือนไปเรื่ อยๆ และหยุดโทรแจ้ ง
เมื่อ User โทรเข้ ามายังระบบเพื่อยืนยันการรับทราบผ่านระบบ
IVR เมื่อ User โทรเข้ ามายังระบบ ระบบ IVR จะทําการรับแบบ
อัตโนมัติ และมีเมนูเสียงให้ เลือกว่า “ตรวจสอบ URL ที่ไม่
สามารถใช้ งานได้ ” หรื อ ”ยืนยันการรับทราบ” ทําให้ ระบบ
สามารถทํางานได้ แบบสองทิศทางโดยหลังจากการยืนยันการ
รับทราบเสร็ จสินแล้ ว ระบบจะไม่ทําการโทรแจ้ ง URL ที่
ผิดปกตินนไปยั
ั
ง User อีก และหลังจากที่ระบบทําการ
ตรวจสอบแล้ วพบว่า URL นันมี Service HTTP เป็ นปกติแล้ ว
จะเปลี่ยนสถานะการรับรู้ ในระบบฐานข้ อมูลให้ มีสถานะเป็ น
ถูกอีกครัง

4.2 ข้ อจํากัดของระบบ
การทํ างานของระบบตรวจสอบและรายงานสถานะเว็บไซต์
ผ่านระบบ IVR ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Linux และต้ องทํา
การติดตังโปรแกรม Asterisk สําหรับใช้ ฟังก์ชนั โทรศัพท์ติดต่อ
กับผู้ใช้ งาน ระบบจําเป็ นต้ องมีการ์ ดอินเตอร์ เฟสที่รองกับการ
ทํางานกับโปรแกรม Asterisk หรื อการ์ ด X100P FXO [7]
สําหรับติดตังสายโทรศัพท์จํานวนอย่างน้ อยหนึ่งสาย สามารถ
ติดต่อไปยังผู้ใช้ งานผ่านโทรศัพท์ได้ พร้ อมกัน 1 คู่สาย สามารถ
ขยายการรองรั บ การใช้ งานได้ โดยเพิ่ ม ตามจํ า นวนการ์ ด
อินเตอร์ เฟสและคูส่ ายโทรศัพท์

5. การทดลองการใช้ งาน
เราได้ ท ดลองใช้ งานระบบตรวจสอบและรายงานสถานะ
เว็บไซต์ผ่านระบบ IVR โดยโครงสร้ างระบบแสดงดังรูปที่ 4 เรา
ทํ า การติ ด ตั งสคริ ป การทํ า งานของระบบและโปรแกรม
Asterisk บนคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน โดยคอมพิวเตอร์ ทํา
หน้ าที่รันสคริ ปการตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์และเก็บผล
การตรวจสอบลงฐานข้ อมูลของระบบ รวมทังรันสคริ ปควบคุม
การทํางานโปรแกรม Asterisk ทําเป็ น IP PBX สําหรับทํางาน
ฟั งก์ชนั โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้ งานทังการโทรแจ้ งเตือนสถานะ
ของเว็บไซต์และการโทรเข้ ามายังระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
ของเว็บไซต์หรื อทําการยืนยันการรับทราบของผู้ใช้ งานในกรณี
ที่มีการใช้ ฟังก์ชนั นี

Asterisk Manager API [6] เป็ นคําสัง่ API ทํางานติดต่อ
กับ Asterisk ผ่านทาง Socket เพื่อควบคุมการทํางานและอ่าน
สถานะของPBX ผ่านโปรโตคอล TCP/IP ซึ่งระบบของเราใช้
สําหรับสัง่ ให้ Asterisk ทําการโทรแจ้ งเตือนและส่งข้ อความ
เสียงให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ ตัวอย่างโค้ ดแสดงดังรูปที่ 3 คําสัง่ Asterisk
Manager API ที่สําคัญเช่น

การทดลองใช้ งานเราได้ ทําการลงทะเบียนการใช้ บริ การ
ผ่านหน้ าเว็บไซต์ รายการของเว็บไซต์ที่ทําการตรวจสอบคือ
http://www.aoproject.com,http://www.aoproject.com/bur
nstrike/index3.html ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.aoproject.com ได้ ผลการตรวจสอบเท่ากับ 200
ระบบทราบว่าเป็ น Ok 200 อยู่ในโค้ ดแสดงสถานะจําพวก
Success 2xx แสดงว่าหน้ าเว็บไซต์สามารถใช้ งานได้ ส่วน
http://www.aoproject.com/burnstrike/index3.html ได้ ผล
การตรวจสอบเท่ากับ 400 ระบบทราบว่าเป็ น Bad request

• Login ทําการล็อกอินไปยัง Asterisk Manager
• Originate คําสัง่ ให้ Asterisk โทรออกไปยังหมายเลขที่
กําหนดไว้ พร้ อม context ที่ต้องการให้ user พบ รวมถึง
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โทรยืนย ันร ับทราบ
โทรแจ้งเตือน

PSTN
PSTN

โทรแจ้ง
เตือน user

ใช้บริการผ่าน
VoIP call

โทรแจ้ง
เตือน user

Mobile Phone

iMON

Office Phone

รปที
ู ่ 5 แสดงรายงานการตรวจสอบสถานะเว็บไซต์

รปที
ู ่ 4 โครงสร้ างระบบการตรวจสอบสถานะเว็บไซต์
400 อยู่ในโค้ ดแสดงสถานะจําพวก Error 4xx, 5xx แสดงว่า
หน้ าเว็บไซต์ มีความผิดปกติไม่สามารถใช้ งานได้ ผลการ
ตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 5 ระบบจะทําการจดจําหมายเลข URL
ของผู้ใช้ งานที่มีความผิดปกติไว้ แล้ วโทรแจ้ งเตือนไปยัง
ผู้ใช้ งานผ่านสายโทรศัพท์หรื อบริ การ VoIP เป็ นข้ อความเสียง
บอกชื่อหมายเลขเว็บไซต์ที่ผิดปกติแก่ผ้ ใู ช้ งาน แล้ วทําการ
บัน ทึกผลการโทรแจ้ ง ไว้ ใ นฐานข้ อ มูล ผู้ใ ช้ งานสามารถ
ตรวจสอบผลรายงานได้ ภ ายหลัง ผ่ า นหน้ า จอเว็ บ ไซต์ แ ละ
สามารถโทรฟั งรายงานสถานะจากโทรศัพท์ได้ อีกด้ วย

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
ในการประยุกต์อย่างสมบูรณ์แบบ ควรพัฒนาระบบตรวจสอบ
สถานะเว็ บ ไซต์ ห รื อเซิ ร์ ฟเวอร์ ให้ รองรั บ การตรวจสอบ
โปรโตคอลได้ มากขึนอย่างเช่น PING, HTTPS, FTP, SSH,
SMTP, DNS, POP3, IMAP, MySQL และบริ การต่างๆที่
ทํางานผ่าน TCP/IP และระบบสามารถทําการตรวจสอบได้
จากหลายเครื อข่ายทัว่ โลก เพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
ความน่าเชื่อถือจากการตรวจสอบได้

7. เอกสารอ้ างอิง
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