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เมื่อติดตัง้ ระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับไฟร์ วอลล์
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มี
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย และเนื่องจากการใช้ อินเทอร์ เน็ตพร้ อมกันหลายๆ เครื่ อง อาจเกิด
ปั ญหาในการควบคุมจัดการการใช้ บริ การที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้ งานเว็บไซต์ซงึ่ อาจจะมีการเรี ยกข้ อมูลจาก
เว็บไซต์เดียวกัน หรื อต้ องเรี ยกข้ อมูลเดิมทุกครัง้ ที่เราต้ องการผ่านอินเทอร์ เน็ต สิ่งที่เกิดขึ ้น คือ ปริ มาณข้ อมูลที่
คับคัง่ ทําให้ ความเร็ วในการใช้ งานลดลงอย่างมาก ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงพัฒนาระบบ Proxy-Firewall มาใช้ ในการช่วย
ลดประมาณข้ อมูลที่คบั คัง่ จากผู้ใช้ งานในระบบเครื อข่าย โดยเมื่อทําทดสอบพบว่า การนําเอา Proxy-Firewall
Server มาควบคุมจํากัดการใช้ งานของเครื่ องลูกข่ายในระบบเครื อข่าย จะทําให้ มีค่า Delay ในการใช้ งานเพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย แต่จะทําให้ ผ้ ดู แู ลเครื อข่ายสามารถควบคุมและปิ ดกันการใช้
้
งานที่ไม่จําเป็ นได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ดู แู ล
ต้ องทราบถึงรายละเอียดของบริ การที่จําเป็ นต่างๆ อย่างครบถ้ วนซึง่ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ งาน

ABSTRACT
Nowadays, In the Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen campus, Kasetsart University,
Internet applications is the most widely used application. Because of the widely use of Internet, there
are many problems of unsuitable inappropriate services management. Such as the inefficient of data
retrieving from the same site or to the same data every time we want on the Internet. That led to have
lots of data that is congested and reduces speeds. Thus, researchers have developed Proxy-Firewall
systems, which used to reduce the amount of data traffic in the network. After implementation of the
1
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Proxy-Firewall Server that used to limit the use of workstations in the network, the network delay was
increased slightly. However, the network administrator can control and prevent the unnecessary use
but under the limitation of knowing the details of the required services that are completely different
upon the type of user.
Key words: Proxy, Firewall
E-mail address: kairat.j@ku.ac.th

บทนํา
ปั จจุบนั ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย และ
เนื่องจากการใช้ อินเทอร์ เน็ตพร้ อมกันหลายๆ เครื่ อง ซึง่ อาจจะมีการเรี ยกข้ อมูลจากเว็บไซต์เดียวกัน หรื อต้ อง
เรี ยกข้ อมูลเดิมทุกครัง้ ที่เราต้ องการผ่านอินเทอร์ เน็ต เช่น เมื่อใช้ เว็บเบราว์เซอร์ โหลดข้ อมูลจากกูเกิลที่ตงอยู
ั ้ ่ที่
www.google.co.th โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ องในคณะฯ เรี ยกไปยังเซิร์ฟเวอร์ นี ้ สิ่งที่เกิดขึ ้น คือ ข้ อมูล
ที่เรี ยกจะต้ องวิ่งผ่านสายส่งสัญญาณมาเท่ากับจํานวนผู้เรี ยกใช้ ปริ มาณข้ อมูลที่คบั คัง่ ทําให้ ความเร็ วในการใช้
งานลดลงอย่างมาก ทําให้ เซิร์ฟเวอร์ และเครื อข่ายต้ องรับภาระในการบริ การข้ อมูลจํานวนมาก
ปั ญหาที่ตามมาก็คือ เกิดความล่าช้ าจากจํานวนข้ อมูลที่เรี ยกใช้ มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นอย่างทวีคณ
ู วิธีการที่
จะรักษาความเร็ วในการใช้ งานให้ คงที่และไม่เปลืองปริ มาณข้ อมูลที่เข้ า-ออกนัน้ ในปั จจุบนั นิยมใช้ เว็บแคชเข้ า
มาช่วย เนื่องจากมีความเร็ วในการเข้ าถึงและการถ่ายโอนข้ อมูลที่สงู โดยจะมีหน้ าที่เก็บพักข้ อมูลที่มีการใช้ งาน
บ่อยๆ เพื่อให้ บริ การกับผู้ใช้ แทนที่การใช้ ผ่านอินเทอร์ เน็ต เว็บแคชได้ ถูกพัฒนาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อ
ลดการใช้ ช่องสัญญาณภายนอก ลดเวลาตอบสนองต่อผู้ใช้ และลดภาระงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ลดการจราจร
ในอินเทอร์ เน็ตด้ วยและปรับปรุ งการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่เร็ วขึ ้น ในการใช้ แคชเซิร์ฟเวอร์ ไม่เพียงแต่ทําให้ การรับ
ข้ อมูลเร็ วขึ ้น แต่ยงั เป็ นการลดการจราจรในอินเทอร์ เน็ตอีกด้ วย
จากเหตุผลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าเว็บแคชเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนํามาใช้ ในการช่วยลดประมาณข้ อมูลที่
คับคัง่ จากผู้ใช้ งานในคณะฯ ที่เรี ยกใช้ ข้อมูลจากเว็บไซต์เดียวกัน โดยไม่ต้องออกไปยังอินเทอร์ เน็ต เพราะเว็บ
แคชจะจัดเก็บข้ อมูลที่เคยถูกใช้ งานไว้ เมื่อมีการร้ องขอจากผู้ใช้ เข้ ามา เว็บแคชจะทําการค้ นหาข้ อมูลก่อนว่ามี
ข้ อมูลที่เคยถูกร้ องขอมาหรื อไม่ ถ้ ามีข้อมูลจะส่งข้ อมูลที่ร้องขอกลับไปยังผู้ใช้ ทนั ที ทําให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับข้ อมูลได้ เร็ ว
ยิ่งขึ ้น
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หลักการพืน้ ฐาน
ในการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาผลกระทบของระบบเครื อข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เมื่อติดตัง้
ระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ ” ผู้พฒ
ั นาได้ ศกึ ษาหลักการของทฤษฎีและเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ระบบที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั งานได้ โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. แคชเซิร์ฟเวอร์ (Cache Server or Proxy Server)
แคชเซิร์ฟเวอร์ และพร็ อกซีเซิร์ฟเวอร์ [1] สําหรับในปั จจุบนั การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในองค์กรนันมี
้
มาก รวมไปถึงการใช้ งานในโรงเรี ยน ในร้ านอินเทอร์ เน็ต หรื อในบ้ านที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่ อง การที่จะ
รักษาความเร็ วในการใช้ งานให้ คงที่ และไม่เปลืองปริ มาณข้ อมูลที่เข้ าออกซึง่ บางครัง้ อาจจะมีการเรี ยกข้ อมูลจาก
เว็บเดียวกัน อาจจะต้ องเรี ยกข้ อมูลทุกครัง้ เราต้ องการผ่านอินเทอร์ เน็ต แต่บางครัง้ ทําให้ ระบบการแยกข้ อมูล
ปริ มาณข้ อมูลที่คบั คัง่ ทําให้ ความเร็ วในการใช้ งานลดลงอย่างมากทําให้ เกินความล่าช้ า เทคโนโลยีที่ใช้ สําหรั บ
การแก้ ปัญหานี ้คือ Proxy Server หรื อบางคนเรี ยกว่า Cache Server ซึง่ หลักการคือ เมื่อมีผ้ ใู ช้ บริ การทํา
การเรี ยกข้ อมูลของ Web Site โดยผ่าน Proxy Server ในครัง้ แรก Proxy Server จะทําการตรวจสอบ
ว่ามีข้อมูลของ Web Site นันมี
้ อยู่ในระบบ Cache ระบบหรื อไม่ หากพบว่าไม่มีข้อมูล ในระบบ Cache
ตัว Proxy Server จะทําการเรี ยกข้ อมูลนันจากเว็
้
บไซต์ปลายทางที่ร้องขอทันที แล้ วเก็บไว้ ในเครื่ องโดยขึ ้นอยู่
ว่าจะอยู่ที่หน่วยความจําหลักหรื อฮาร์ ดดิสก์ขึ ้นอยู่กบั ความถี่ในการใช้ งาน และเมื่อมีผ้ ใู ช้ บริ การทําเรี ยก Web
Site ที่เคยเรี ยก ระบบ Proxy Sever จะทําการส่งข้ อมูลไปยังเครื่ องของผู้ใช้ บริ การทันที ในกรณี ที่ Web
Site มีการ update ข้ อมูล Proxy Server จะทําการตรวจสอบข้ อมูลที่มีอยู่ว่า Update หรื อไม่ และจะ
ทําการ Update ข้ อมูลใหม่ทนั ทีในกรณีที่มีผ้ เู รี ยกใช้ บริ การก็จะได้ ข้อมูลที่ Update อยู่เสมอ ซึง่ ผู้ดแู ลระบบ
นันจะต้
้ องตังการปรั
้
บปรุ งให้ ฉลาดและยืดหยุ่นพอและยอมรับได้

ภาพที่
1.
2.

1

การทํางานของ

Proxy Server

จากภาพที่ 1 แสดงการทํางานของ Proxy Server ดังนี ้
Client 1 จะทําการเรี ยกเว็บ http://www.aaa.com ไปที่ Server
ระบบ Proxy Server ทําการตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ว่ามีหรื อไม่ ซึง่ ในที่นี ้ไม่มีจะทําการเรี ยกข้ อมูลไป
ที่เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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3.
4.

เมื่อ Web Server ตอบกลับและส่งข้ อมูลกลับมาที่ Proxy Server
ระบบ Proxy Server ทําการคัดลอกไฟล์ที่โหลดมาลง Cache ระบบและส่งต่อไฟล์ที่เครื่ อง

Client1
5. Client 2
6.

2.

ทําการเรี ยก

เช่นกัน
ระบบ Proxy Server ทําการตรวจสอบและพบว่ามี เว็บใน
Client 2 ทันทีโดยไม่ต้องทําการร้ องข้ อใหม่จากอินเทอร์ เน็ต
http://www.aaa.com

Cache

ระบบ จึงทําการส่งเว็บไปให้

ไฟร์ วอลล์
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ กล่าวว่า ไฟร์ วอลล์ คือ ด่านกันบุกรุ ก
โดยสรุ ปแล้ วไฟร์ วอลล์ก็คือเครื่ องมือหรื อระบบหรื อกลุม่ ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทําหน้ าที่ป้องกัน

เครื อข่ายจากผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต ไม่ให้ สามารถมาใช้ หรื อมองเห็นข้ อมูลหรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ และบังคับ
ใช้ นโยบายการควบคุมการเข้ าถึงเครื อข่ายระหว่างสองเครื อข่ายใด ๆ [2]
3.

อินเทอร์ เน็ต

(Internet)

อินเทอร์ เน็ต [3] จัดเป็ นเครื อข่ายสาธารณะ (Public

Network)

ที่ได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการดําเนิน

ชีวิตปั จจุบนั ของมนุษย์ในยุคนี ้ จึงทําให้ รูปแบบธุรกิจเดิมที่เคยดําเนินการอยู่ จําเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ปแบบด้ วยการใช้
ช่องทางการจําหน่ายผ่านอินเทอร์ เน็ตเพื่อสร้ างทางเลือกและความสะดวกในด้ านการบริ การแก่ลกู ค้ า โดยลูกค้ า
สามารถเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริ การผ่านทางเว็บไซต์ ทัง้ นีม้ ิได้ จํากัดเพียงลูกค้ าภายในประเทศ แต่นั่นหมายถึง
ลูกค้ าทัว่ โลกที่สามารถเข้ าใช้ บริ การนี ้ผ่านทางเว็บไซต์
ด้ วยศักยภาพการสื่อสารของอินเทอร์ เน็ตที่ครอบคลุมการสื่อสารทัว่ โลก ดังนันในปั
้ จจุบนั จึงเกิดธุรกรรม
ต่างๆ มากมายที่ ลูกค้ าสามารถใช้ บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ ตได้ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ ก ารของธนาคาร เช่น การ
ตรวจสอบยอดบัญ ชี การโอนเงิ น เข้ าบัญชี การจ่ายค่าสาธารณูป โภค การใช้ จ ดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ติ ดต่อ
เกี่ยวกับธุรกิจการค้ า รวมถึงการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่องานสืบค้ น ความรู้ วิชาการ และด้ านความบันเทิง เป็ นต้ น

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยติดตัง้ ระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ ต้นแบบ โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Squid proxy และ Netfilter บน
ระบบปฏิบตั ิการ Linux ที่ติดตังอยู
้ ่ในเครื อข่ายดังภาพที่ 2 โดยปรับแต่งค่าคอนฟิ กให้ เป็ น Transparent proxy
และรวม Interface ขาเข้ าและขาออกให้ ก ลายเป็ นบริ ดจ์ เพื่ อประสานการทํ างานระบบเครื อข่ ายหลักของ
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มหาวิทยาลัย นอกจากนันยั
้ งกําหนดค่า Netfilter ให้ กลายเป็ น Transparent Firewall ส่งผลให้ ไม่ต้องปรับแต่งค่า
ใดๆ ที่เครื่ องลูกข่ายภายใน จากนัน้ ทดสอบการทํางานของระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ โดยการทดสอบใช้ งานจริ ง
และเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพกับกรณีที่ไม่ใช้ ระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์

ภาพที่ 2 แผนผังการเชื่อมต่อระบบ

ผลการดําเนินงาน
การทดสอบ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื อข่ ายนี ้ ผู้วิจัย ได้ ท ดลองแค่เครื อข่ายของห้ องโครงงานนิ สิต สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (E8401 และ E8402)
เพราะเครื่ อง Server ที่ใช้ เป็ นเครื่ องขนาดเล็ก ไม่สามารถติดตังให้
้ ครอบคลุมรองรับเครื อข่ายทังหมดของคณะ
้
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แม้ กระนันปริ
้ มาณข้ อมูลที่วิ่งในเครื อข่ายก็มีปริ มาณมากเนื่องจากในช่วงที่ทดลอง
เป็ นช่วงใกล้ ประเมินความคืบหน้ าของวิชาเตรี ยมโครงงานฯ จึงทําให้ มีนิสิตมาใช้ งานเครื อข่ายเป็ นจํานวนมาก
ในช่วงเย็นถึงกลางดึก
การทดลองดังกล่าวนี ้ ได้ มีการเก็บ/เปรี ยบเทียบข้ อมูลเฉลี่ยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2555 – 30 กันยายน
2555 ดังต่อไปนี ้
- เก็บข้ อมูลและเปรี ยบเทียบค่าเวลา Round Trip Time delay จากต้ นทางไปยังปลายทาง โดยผ่าน และ
ไม่ผ่าน Proxy-Firewall Server
- เก็บข้ อมูล/ตรวจสอบปริ มาณการใช้ งานที่ไม่จําเป็ นชนิดต่างๆ ที่ถูกส่งผ่านระบบ ต่อปริ มาณการใช้ งาน
ทังหมด
้
และเปรี ยบเทียบหาค่า Bandwidth ที่จะว่างลง หากทําการปิ ดกันการใช้
้
งานที่ไม่จําเป็ นนันๆ
้
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ตารางที่ 1 ค่า Round Trip Time delay เฉลีย่
ปลายทาง
www.eng.kps.ku.ac.th
www.cpe.eng.kps.ku.ac.th
เฉลี่ย

ผ่ าน Server ไม่ ผ่าน Server
0.312 ms
0.245 ms
0.311 ms
0.238 ms
0.312 ms
0.242 ms

Delay ของ Server
0.067 ms
0.073 ms
0.070 ms

ตารางที่ 2 ปริ มาณการใช้ งานเฉลีย่ ต่อวัน
ประเภท
Web (HTTP)
Web ((HTTPS)
DHCP
FTP
DNS
ICMP
High port
รวม

ปริมาณ (MB)
4,970
1,363
1.056
55.11
31.30
3.411
1,483
7,906.899

สัดส่ วน (%)
62.857
17.238
0.013
0.697
0.396
0.043
18.756

จากตารางที่ 1 เป็ นการเก็บค่าระยะเวลาที่เครื่ องลูกข่ายใช้ ในการส่งข้ อมูล packet ขนาด 32 ไบต์ ผ่าน
Proxy-Firewall Server ไปยังปลายทาง แล้ วปลายทางส่ง packet กลับมาถึงยังต้ นทาง (Round Trip Time
Delay) โดยทดลองกับปลายทางสองโหนดคือเครื่ อง Web Server ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน และ
Web Server ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ใน LAN วงเดียวกันกับเครื่ องลูกข่าย แล้ วเปรี ยบเทียบกับ
ระยะเวลาการส่งข้ อมูลที่ไม่ผ่าน Proxy-Firewall Server โดยทําการทดสอบจํานวน 100 ครัง้ ในแต่ละโหนด
ปลายทาง แล้ วหาค่าเฉลี่ย
จากตารางที่ 2 เป็ นค่าเฉลี่ยของปริ มาณการใช้ งานบริ การต่างๆ ผ่านระบบเครื อข่าย ซึง่ ทําการเก็บข้ อมูล
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555 แล้ วหาค่าเฉลี่ยต่อวัน

การวิเคราะห์ ผล
จากตารางที่ 1 พบว่าการใช้ งานระบบเครื อข่ายผ่าน Proxy-Firewall นี ้ จะทําให้ มีความล่าช้ าในการใช้
งาน (Delay) เพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.070 มิลลิวินาที ซึง่ ถือว่าน้ อยมาก เมื่อเทียบกับการที่ผ้ ดู แู ลระบบสามารถ
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ควบคุมและจัดการการใช้ งานต่างๆ ของเครื่ องลูกข่าย อาทิ การปิ ดกันบริ
้ การต่างๆ ที่ไม่จําเป็ น เช่นเกมออนไลน์
เว็บไซต์ต้องห้ าม รวมถึงการแพร่ กระจายของไวรั สคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเครื อข่าย ส่วนในตารางที่ 2 แสดงถึง
ปริ มาณการใช้ งานบริ การต่างๆผ่านทางเครื อข่าย ซึ่งจะพบว่าการใช้ งานส่วนใหญ่เป็ นการใช้ บริ การเว็บถึง 80
เปอร์ เซ็นต์ และมีการใช้ บริ การที่ไม่จําเป็ นที่เป็ นการใช้ งานผ่าน Port 1024 ถึง 65535 (High port) ถึง 18.756
เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเล่นเกมออนไลน์ ดังนันหากทํ
้
าการปิ ดกัน้ บริ การที่ไม่จําเป็ นเหล่านี ้ ก็จะทําให้
สามารถประหยัดช่องสัญญาณไปได้ ถงึ 18.756 เปอร์ เซ็นต์

สรุปและข้ อเสนอและ
สรุ ป
จากการทดสอบพบว่า การนําเอา Proxy-Firewall Server มาควบคุมจํากัดการใช้ งานของเครื่ องลูกข่าย
ในระบบเครื อข่าย จะทําให้ มีคา่ Delay ในการใช้ งานเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย แต่จะทําให้ ผ้ ดู แู ลเครื อข่ายสามารถควบคุม
และปิ ดกัน้ การใช้ งานที่ไม่จําเป็ นได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ูดูแลต้ องทราบถึงรายละเอียดของบริ การที่จําเป็ นต่างๆ
อย่างครบถ้ วนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ใช้ งาน ซึ่งในการวิจัยนี ผ้ ้ ูใช้ งานคือนิ สิตสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จึงกําหนดให้ ใช้ บริ การเฉพาะบริ การพื ้นฐานเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาในการทดลองส่วนของ
Proxy Server ซึ่งไม่ส ามารถเปิ ดใช้ กับเว็บ ไซต์ ภ ายนอกมหาวิ ทยาลัยได้ ด้ วยสาเหตุที่ ทางสํ านักบริ ก าร
คอมพิวเตอร์ จะปิ ดกันเครื
้ ่ องที่มีการใช้ งานสูงผิดปกติ ซึง่ การเปิ ดใช้ Proxy Server ออกสู่เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะ
ทําให้ เครื่ อง Proxy Server นี ้ถูกปิ ดกัน้ อีกทังยั
้ งมีปัญหาเรื่ องระบบยืนยันตัวตนอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
ในการพัฒนางานต่อไป จะต้ องมีการประสานงานไปยังสํานักบริ การคอมพิวเตอร์ เพื่อขออนุญาตติดตัง้
Web Server โดยไม่ถูกปิ ดกัน้ เมื่อมีการใช้ งานปริ มาณมาก และเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตน (LDAP) ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ สามารถเก็บบันทึกการใช้ งานและยืนยันตัวตนการใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง จากนันจึ
้ งสามารถ
ขยายขอบเขตการควบคุมจัดการของระบบให้ ครอบคลุมทัง้ เครื อข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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