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โดยปกติแลวผูใหบริการ โทรคมนาคม จะใชอุปกรณ DSLAM เพ่ือใหบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงจากหลากหลายผูผลิต ทําใหการใชงานรวมกันของอุปกรณ  DSLAM จากหลายผูผลิตทํา ได

ยาก เปนภาระใหผูดูแลระบบตองใชงานหลากหลายระบบเพ่ือตรวจสอบเหตุการณเม่ื อเกิดเหตุผิดปกติ

กับอุปกรณ DSLAM วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมีแนวความคิดท่ีจะออกแบบและพัฒนาระบบเฝาระวัง  และ

แจงเตือนเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ซ่ึงสามารถ

ทํางานไดกับอุปกรณ DSLAM จากหลายผูผลิต 

  ระบบท่ีพัฒนาสามารถต รวจจับ และแจง เหตุผิดปกติของอุปกรณในโครงขาย โดยอาศัย

หลักการทํางานของ  SNMP (Simple Network Management Protocol) โดยสามารถแบงการทํางาน

ออกเปน  2 สวน สวนแรกเปนสวนท่ีทําหนาท่ีในการคนหาอุปกรณ DSLAM ท่ีเช่ือมตอในโครงขาย 

และสวนท่ีสองซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบและแจงเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ท่ีคนพบในโครงขาย

ของผูใหบริการโทรคมนาคม ระบบท่ีพัฒนาสามารถแสดงผลสถานะของอุปกรณ DSLAM แบบ

ภาพรวมในรูปแบบแผนท่ีบน Google Map เม่ือระบบตรวจสอบพบเหตุผิดปกติจะแจงผูดูแลระบบโดย

การปรับเปล่ียนสัญลักษณและสีท่ีแสดงบนแผนท่ี นอกจากนี้ระบบจะแจงเตือนโดยการ สงขอความส้ัน

ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือแจงใหผูดูแลระบบรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ไดอยางทันทีทันใด 

โดยตรวจสอบการอยูหรือการเช่ือมตอไดของอุปกรณ อุณหภูมิและสภาพแหลงจายไฟฟา  ผลการ

ทดสอบการทํางานของระบบ พบวาระบบสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค โดยระบบสามารถคนหา

อุปกรณ DSLAM ในโครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคมไดถูกตองครบถวนท้ังการตรวจสอบเหตุ

ผิดปกติและแจงเตือนเหตุผิดปกติ  
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ABSTRACT 

 

Typically, a telecommunication service provider deploys DSLAM (Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer) devices for providing broadband internet service in multi-venders environment. 

Thus, the co-operation of different DSLAM devices is a difficulty of a network administrator. 

Consequently, network administrator has to use many systems to monitor the faults of DSLAM 

devices. So, this thesis aims to design and develop a monitoring and notifying system of DSLAM 

system that can work in multi-vendors environment. 

The system is designed and developed by using SNMP (Simple Network Management 

Protocol) as the protocol to monitor and notify the DSLAMs’ faults. The functionality of the purposed 

system can be divided into 2 parts. The first part is the functionality of discovery the DSLAM devices 

in the network. The second part is the functionality of monitoring and notification the error of an 

irregular DSLAM in the network. The system reports the status of all DSLAMs in the network via 

Google map. When an error occurs, the system will change the status and color of the correspondent 

device symbol in the map. In addition, the system will send an SMS via mobile network to the 

network administrator in a real-time manner.  The system will check the availability and connectivity 

of the devices and also the temperature and power source status. Testing results indicate that the 

developed system completely functions as the objectives. The system can discover the DSLAM 

devices in telecommunication network and also can perfectly perform the fault monitoring and 

notification.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการใหบริการส่ือสารขอมูลดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  เชน บริการบรอด

แบนดอินเทอรเน็ต (BroadBand Internet) มีความจําเปนในชีวิตประจําวันมากขึ้น การใหบริการท่ีดี

และมีคุณภาพสูงยอมเปนท่ีปรารภนาของผูใหแ ละผูรับบริการ  สําหรับผูใหบริการการเฝาระวัง

อุปกรณสําหรับใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดดี  และสามารถรับรูเหตุ

ผิดปกติของอุปกรณดังกลาวไดอยางรวดเร็วและทันทวงที  โดยการแจงเตือนใหกับวิศวกรท่ีดูแล

ระบบสามารถรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณและส ามารถแจงเหตุผิดปกติแบบขอความส้ัน  เพ่ือให

วิศวกรดูแลระบบสามารถดําเนินการไดตอไป 

ในยุคท่ีมีการแขงขันกันสูงในดานการใหบริการดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  เชน  

บริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต การรับรูเกี่ยวกับเหตุผิดปกติหรือมีเหตุขัดของเกิดขึ้นกับอุปกรณ     

ดีสแลม  (Digital Subscriber Line Access Multiplexer: DSLAM) ซ่ึงอุปกรณ  DSLAM ท่ีติดตั้งใช

งานอยู  ดานผูใหบริการสวนใหญจะมาจากหลากหลายผูผลิตและแตละผูผลิตยังมีหลากหลายรุน     

ทําใหระบบบริหารจัดการเน็ตเวิรก  (Network  Management System: NMS) จําเปนตองแยกออก

ตามผูผลิตและรุนของผูผลิตนั้นๆ ซ่ึงทําใหเกิดความซับซอนและยุงยากกับวิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแล

ระบบและบํารุงรักษาและแกไขเม่ือเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ DSLAM เนื่องจากระบบเดิม

วิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบสามารถรับรูเหตุผิดปกติจากระบบบริหารจัดการเน็ตเวิรกหรือสามารถ

รับรูไดจากการแจงเหตุผิดปกติโดย เจาหนาท่ี  Call Center วามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ  

DSLAM นั้นๆ ซ่ึงทําใหระยะเวลาในการรับรูเม่ือเกิดเหตุผิดปกติมีระยะเวลานาน  ซ่ึงสงผลกระทบ

ตอคุณภาพในการใหบริการท่ีตองหยุดชะงักหรือใหบริการไมได  ยอมไม เกิดผลดีตอผูใหและ

ผูรับบริการ ความประทับใจในการใหบริการยอมเปนท่ีปรารถนาของผูใหบริการ ทําอยางไรหรือมี

วิธีการเชนไรท่ีจะทําใหวิศวกรท่ีดูแลระบบและแกไขเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM สามารถ

รับรูเหตุผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับอุปกรณนั้นๆไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 
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รูปท่ี 1.1 การรับแจงเหตุขัดของและการรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ระบบเดิม 

 

จากรูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนการรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ในระบบเดิม ซ่ึงจะ

เห็นไดวาการรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM สามารถรับรูได จากการแจงเหตุขัดของจาก

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยการแจงผาน Call Center หรือการแจงเหตุขัดของ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานศูนยรับแจงเหตุขัดของประจําจังหวัด(1177)โดยศูนยรับแจงเหตุขัดของ

ดังกลาวจะทําหนาท่ีแกปญหาเบ้ืองตนของลูกคาในเบ้ืองต นกอนเชนการปดเปดโมเด็มใหม  การ

แกไขคาในโมเด็ม  รวมถึงการปญหาของคอมพิวเตอรลูกคา  หากแกไขเบ้ืองตนไมไดจึงจะมีการ

บันทึกขอมูลเขาระบบใหสวนงานท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหเหตุขัดของหรือ NMS ตรวจสอบสถานะภาพ

ของอุปกรณ DSLAM หากพบเหตุผิดปกติท่ีทําใหอุปกรณ  DSLAM ไมสามารถใหบริการไดถึงจะ

สงงานใหศูนยส่ือสารขอมูลซ่ึงทําหนาท่ีดูแลระบบและบํารุงรักษาอุปกรณทําการแกไขเหตุผิดปกติ

ของอุปกรณดังกลาวตอไป หากไมพบเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ก็จะจายงานใหกับงานขาย

สายตอนนอกทําการแกไขเหตุเสียดานตอนนอกตอไป  

งานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดในการนําโปรโตคอล  Simple Network Management Protocol 

(SNMP) ซ่ึงเปนโปรโตคอลท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือบริหารจัดการระบบเครือขาย  โดยออกแบบและ

ประยุกตใหสามารถใชงานรวมกับโปรแกรม  APPSERVซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา โอเพน

ซอรสซอฟตแวรหลายๆระบบมารวมกัน เพ่ือใหระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถคนหาและตรวจสอบเหตุ
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ผิดปกติของอุปกรณ  DSLAMโดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลเหตุผิดปกติในรูปแบบ

เว็บไซต และสามารถสงขอความส้ันเม่ือเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับ

วิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณให สามารถรับรูถึงเหตุผิดปกติไดอยางรวดเร็วและ

ทันทวงที ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใชงานรวมกับอุปกรณ  DSLAM จากหลากหลายผูผลิตไดผล  

ทดสอบพบวาระบบสามารถทํางานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดเปนอยางดี  

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา  ออกแบบ  และพัฒนา ระบบเฝาระวังอุปกรณ  DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผาน

บริการขอความส้ัน โดยการประยุกตใช SNMP Protocol รวมกับภาษา PHP  

2. เพ่ือพัฒนา ระบบเฝาระวังอุปกรณ  (DSLAM Monitoring) ท่ีสามารถใชงานรวมกัน ของ

อุปกรณ DSLAM จากหลากหลายผูผลิต  

3. เพ่ือใหวิศวกรท่ีดูแลระบบไดรับรูเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM ไดอยางรวดเร็วและทัน  

ทวงที  โดยการแจงเตือนแบบขอความส้ันผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ณ สถานท่ีเกิดเหตุผิดปกติ โดย

อัตโนมัติ 

4. เพ่ือใหวิศวกรท่ีดูแลระบบสามารถใชงานระบบในรูปแบบเว็บไซต  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให  

กับวิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบและบํารุงรักษาอุปกรณ  DSLAM สามารถตรวจสอบเหตุผิดปกติ

ของอุปกรณในภาพรวมท้ังระบบในรูปแบบแผนท่ี 

 

1.3  ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตของการศึกษางานวิจัย ระบบเฝาระวังอุปกร ณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติ

ผานบริการขอความส้ัน ใหความสําคัญกับ SNMP Protocol และภาษา  PHP ในการออกแบบระบบ

แจงเตือนเหตุผิดปกติอุปกรณ  DSLAM และใหระบบสามารถใชงานรวมกันไดกับ  DSLAM จาก

หลากหลายผูผลิต  

1. ออกแบบ พัฒนาระบบเฝาระวังอุปกรณ  DSLAM และแจงเหตุผิ ดปกติผานบริการขอความ

ส้ันโดยเลือกใช  SNMP Protocol ในการคนหาและตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM 

โดยพัฒนาใหใชงานรวมกับภาษาพีเอสพี (PHP Hypertext Preprocessor) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1.  ออกแบบและพัฒนาระบบใหสามารถใชงานไดกับอุปกรณ DSLAM จากหลากหลา ยผูผลิต  

โดยตั้งเปาไววาระบบท่ีพัฒนาจะสามารถใชงานรวมกับ DLSAM ไดอยางนอย 3 ผูผลิต 

1.2.  กรณีท่ีมีการตรวจสอบพบเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ DSLAM ระบบสามารถ 
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1) สงขอความส้ันใหกับวิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบและบํารุงรักษาอุปกรณ  DSLAM 

ใหสามารถรับรูไดอยางทันทวงทีผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบอัตโนมัติ 

2) สามารถตรวจสอบเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM ในรูปแบบเว็บไซตได  โดย

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นจะเช่ือมจุดตําแหนงสถานท่ีติดตั้งจริงของอุปกรณ  DSLAM กับบริการ  Google 

Map ทําใหผูดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของอุปกรณ DSLAM ท้ังระบบไดในรูปแบบแผนท่ี 

2. ออบแบบและพัฒนาระบบใหสามารถใชงานผานเว็บไซต  โดยวิศวกรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบ

สามารถดําเนินการ 

2.1. สามารถเพ่ิม /ลบ หรือแกไข  IP Address โดยสามารถเพ่ิมหรือลบครั้งละหนึ่ง  IP หรือ

สามารถเพ่ิมหรือลบครั้งละ  Subnet เพ่ือใหระบบท่ีพั ฒนาดําเนินการคนหาและตรวจสอบเหตุผิด  

ปกติของอุปกรณ DSLAM  

2.2. สามารถเพ่ิม/ลบ หรือแกไขขอมูลจุดติดตั้งอุปกรณ  DSLAM ใหสามารถแสดงผลในรูป  

แบบแผนท่ีโดยการเช่ือมตอกับ Google Map 

2.3. สามารถเพ่ิม /ลบ หรือแกไขขอมูลเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ในการแจงเตือนเหตุผิ ด 

ปกติของอุปกรณ DSLAM แบบสงขอความส้ัน 

2.4. สามารถบันทึกสาเหตุและวิธีการแกไขเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM เพ่ือประโยชน

ในการแกไขเหตุผิดปกติในอนาคต 

2.5. วิศวกรดูแลระบบสามารถตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM แบบภาพรวม

ของอุปกรณท้ังระบบในรูปแบบแผนท่ีผานทางเว็บไซต 

2.6. สามารถสรุปเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM เพ่ือจัดทํารายงานในรูปแบบท่ีเขาใจงาย

และสามารถสืบคนประวัติเหตุผิดปกติของอุปกรณในกรณีตางๆได 

3.  ภายหลังการพัฒนา จะมีการทดสอบการใชงานจริงกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

รายหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัด พัทลุง  โดยการทดสอบระบบคนหาอุปกรณแ ละระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของอุปกรณ DSLAM รวมถึงทดสอบการสงขอความส้ันผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และ

ทดสอบการแสดงผลความผิดปกติของอุปกรณแบบภาพรวมในรูปแบบแผนท่ีผานเว็บไซต  โดยจะ

ทําการจําลองการเกิดเหตุผิดปกติครั้งละ 1 โหนด (NODE) จากสถานการณท่ีเกิดผิดปกติ  4 สาเหตุ

ดังนี้ 

3.1. ตรวจสอบเหตุผิดปกติการยังอยูหรือเช่ือมตออุปกรณไดจาก 

3.1.1.  จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ DSLAM  

3.1.2.  จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับสายเคเบิลใยแกวนําแสง 

3.1.3.  จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณเช่ือมตอ เชน Switch, Media Convertor  
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3.2 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย 2 สาเหตุดังนี้ 

3.2.1  เหตุผิดปกติกับสภาพแวดลอมเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในอุปกรณสูง 

3.2.2  เหตุผิดปกติกับสภาพแวดลอมเกี่ยวกับระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีใหบริการไมได 

โดยระบบท่ีพัฒนาจะทําการทดสอบความผิดปกติอยางนอย  10 ครั้งตอสถานการณท่ี

เกิดเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและการทํางานของระบบ 

  

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดตนแบบระบบเฝาระวังอุปกรณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ัน โดย

การประยุกตใช SNMP Protocol พัฒนารวมกับภาษา PHP 

2. วิศวกรดูแลระบบสามารถรับรูเหตุผิดปกติไดอยางรวดเร็วและทันทวงที  โดยการแจงเตือน

แบบขอความส้ันผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยขอความส้ันในโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับช่ืออุปกรณ DSLAM หมายเลข  IP Address และสถานะของอุปกรณท่ีเกิดเหตุผิดปกติ โดย

อัตโนมัติ 

3. วิศวกรดูแลระบบสามารถตรวจสอบเหตุผิดปกติของอุปกรณ  DSLAM แบบภาพรวมท้ัง

ระบบในรูปแบบแผนท่ีผานเว็บไซต 

4. สามารถพัฒนาระบบใหสามารถใชงานรวมกันไดกับอุปกรณ DSLAM จากหลากหลายผูผลิต 

5. ระบบดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

พัฒนาดานคุณภาพการใหบริการ 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานตางๆ  เพ่ือชวยในการพัฒนาระบบ คือ 

SNMP Protocol, APPSERV (ประกอบดวย  Apache, PHP และ  MySQL) และรูปแบบ  JSON 

รวมถึงงานวิจัยและผลงานท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1  SNMP Protocol1, 2

Simple Network Management Protocol (SNMP) เปนโพรโตคอล  (Protocol) ท่ีถูก

ออกแบบมาเพ่ือเปนเครื่องมือการบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอร  SNMP ทํางานในช้ันของ

แอปพลิเคช่ัน  (Application) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบ  Transmission control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP) โดยมีจุดมุงหมายใหทํางานกับ  User Data Protocol (UDP) เปนหลัก   เนื่องจาก  

UDP มีขนาดเล็กและไมตองการทรัพยากรมากเทากับ  TCP  หนาท่ีหลักในการทํางานของ  SNMP 

คือทําให  Network Management Station (NMS) และ SNMP Agent Software ซ่ึงอยูในอุปกรณท่ี

ทํางานอยูในระบบเครือขาย สามารถติดตอส่ือสารกันได โดยท่ีใช  SNMP Message Protocol นี้  ทํา

หนาท่ีกําหนดรูปแบบของ  SNMP Message สําหรับใชจัดการ  Managed Object (MIB) รวมไปถึง

การกํากําหนดสิทธิของ SNMP Message การทํางานของ SNMP ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี้ 

 

ตัวจัดการ (Management Station Software) 

ตัวแทน (Agent Software) 

Management Information Base (MIB) 

ตัวจัดการและตัวแทนคือโปรแกรมท่ีทํางานอยูบนอุปกรณตางๆ ท่ีเช่ือมตออยูในระบบ

เครือขาย โดยตัวแทนจะทําหนาท่ีสงขอมูลของอุปกรณท่ีมันทํางานอยูใหแกตัวจัดการ  ขอมูลตางๆ  

ของอุปกรณจะถูกเก็บรวบรวมในรูปของ MIB 

2.1.1  SNMP Message 

                                                        
1 William Stalling.  SNMP, SNMPv2, and CMIP. (1993). the practical guide to network-management standards. 

Massachusetts: Addision-Weskey Public. 
2 Wikipedia. (2010). Simple Network Management Protocol. Retrieved July 15 2010, form http://en.wikipedia.org/wiki/SNMP 
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ในระบบจัดการเครือขาย อุปกรณทุกตัวท่ีตองการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันนั้นจะ

ใช SNMP Message ท่ีภายในบรรจุขอมูลสําหรับจัดการเพ่ือสงไปยังปลายทางท่ีตองการโดยมี

รูปแบบการติดตอระหวางตัวจัดการกับตัวแทนตามมาตรฐาน SNMP เวอรช่ัน 1 มีดังนี้ 

2.1.1.1  GetRequest เปนเม็สเสจ (Message) ท่ีตัวจัดการสงไปใหตัวแทนเพ่ือบอกวาตัว

จัดการตองการทราบขอมูลอะไรจากตัวแทน ซ่ึงกําหนดโดย Object Identifier (OID) ท่ีสงไปพรอม

กับเม็จเสจ 

2.1.1.2  GetNextRequest เม็สเสจชนิดนี้จะตางจาก GetRequest ตรงท่ีขอมูลท่ีสงกลับมา

จากตัวแทนจะไมใชขอมูลของ OID ท่ีตัวจัดการสงไป  แตจะเปนขอมูลของ  OID ตัวถัดไปใน  ISO 

and CCITT Structure of Information Tree 

2.1.1.3  SetRequest เปนเม็สเสจท่ีตัวจัดการใชบอกใหตัวแทนเปล่ียนแปลงขอมูลตางๆ  

ใน MIB ของอุปกรณนั้นๆ 

2.1.1.4  GetResponse เปนเม็สเสจท่ีตัวแทนใชในการสงผลลัพธกลับมาใหตัวจัดการ  

จากการท่ีตัวจัดการสง GetRequest, GetNextReques หรือ SetRequest 

2.1.1.5  Trap เปนเม็สเสจท่ีตัวแทนสงใหตัวจัดการเพ่ือรายงานเหตุการณหรือปญหา 

เม็สเสจท่ีใชใน SNMP มีรูปแบบดังแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

Version Community SNMP PDU 

SNMP Message 

PDU type Request-id 0 0 Variable-bindings 

GetRequest PDU, GetNextRequest PDU และ SetRequest PDU 

PDU type Request-id Error-

status 

Error-index Variable-bindings 

GetResponse PDU 

PDU 

type 

Enterprise Agent- 

Addr 

Generic- 

trap 

Specific- 

trap 

Time-

Stamp 

Variable-

bindings 

Trap PDU 

Name 1 Value 1 Name 2 Value 2 … Name n  Value n 

Variable-binding 

 

รูปท่ี 2.1 รูปแบบของ SNMP Message 
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จากรูปท่ี 2.1 แสดงรูปแบบของ SNMP Message ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ 

1) รุน (Version) ของ SNMP เปนตัวระบุวาเม็สเสจท่ีสงไปเปนรุนอะไร  สําหรับการ

พัฒนาโปรแกรม MRTG Assistant ใช SNMP รุน 1 

2) รหัสผาน  (Community) ตัวแทนทุกตัวจะตองมีรหัสผานอยู  2 ตัว  คือรหัสผาน

สําหรับการอานขอมูลซ่ึงใชในเม็สเสจ  GetRequest และ GetNextRequest โดยท่ัวไปจะกําหนดให

เปน “public” และ “private” สําหรับการเปล่ียนแปลงคาของ MIB ซ่ึงจะใชใน GetRequest 

3) SNMP Protocol Data Unit (PDU) เปนสวนท่ีเก็บรายละเอียดของ  Message ท่ี

ตองการสง 

ในแตละ PDU ประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1)  ประเภทของ  PDU (PDU type) เปนขอมูลท่ีบอกใหทราบชนิดของ  PDU วาเปน  

GetRequest, GetNextRequest, SetRequest, GetResponse หรือ Trap 

2)  หมายเลข  Message (Request-id) สวนตัวจัดการจะกําหนดหมายเลขใหกับแตละ  

Message ท่ีสงไปใหตัวแทน  เม่ือตัวแทนสง Message กลับมาหมายเลข  Message นี้ก็จะถูกสงกลับ

มาดวย  เพ่ือเปนการบอกวา Message ท่ีตัวแทนสงมานั้นเปนการตอบสนองกับ Message ใดของตัว

จัดการ 

3)  Error-Status และ Error-Index ขอมูลท้ังสองตัวนี้จะใชรวมกันในการบอกสาเหตุ

ของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการติดตอกับตัวแทน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 คาของ Error-Status และ Error-Index 

 

ขอผิดพลาด Error-

status 

Error-index รายละเอียด 

NoError 0 0 ไมมีขอผิดพลาด 

ToBig 1 0 ขอมูลใน  Message GetResponse มีขนาด

ยาวเกินกวาขนาดของ Message 

NoSuchNa

me 

2 ลําดับท่ีของตัวแปร 

(Variable) ใน Message ท่ี

ทําใหเกิดความผิดพลาด 

ตัวแปรท่ีกําหนดไมมีอยูใน MIB 
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ตารางท่ี 2.1 คาของ Error-Status และ Error-Index (ตอ) 

 

ขอผิดพลาด Error-

status 

Error-index รายละเอียด 

BadValue 3 ลําดับท่ีของตัวแปรใน  

Message ท่ีทําใหเกิดความ

ผิดพลาด 

SetRequest ใหตัวแทนเปล่ียนคาท่ี ไม

เหมาะสมใหกับตัวแปร เชน เปล่ียน

ขอมูลท่ีเปนอักขระใหกับตัวแปรท่ีเปน

ตัวเลข 

ReadOnly 4 ลําดับท่ีของตัวแปรใน  

Message ท่ีทําใหเกิดความ

ผิดพลาด 

SetRequest ใหตัวแทนเปล่ียนคาของตัว

แปรชนิดอานไดอยางเดียว (read-only) 

GenErr 5 ลําดับท่ีของตัวแปรใน  

Message ท่ีทําใหเกิดความ

ผิดพลาด 

ไมสามารถระบุประเภทของความ

ผิดพลาดได 

 

ตารางท่ี  2.1 แสดงคาของ  Error-Status และ  Error-Index ใน GetResponse PDU เชน 

หากไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นคาของ Error-Status และ Error-Index จะเปน 0 

1) Variable-Bindings ประกอบดวยรายช่ือของ OID กับคาของมันใน  GetRequest PDU 

และ GetNextRequest PDU คาของ OBJECT IDENTIFIER จะกําหนดใหเปน “null” เม่ือตัวแทนสง 

GetResponse กลับมาคาของ OID ก็จะเปล่ียนเปนขอมูลของ OID ท่ีอยูในอุปกรณท่ีตัวแทนทํางาน

อยู 

2) Enterprise เปนชนิดของอุปกรณท่ีสราง Trap ขึ้นมา 

3) Agent-addr เปนท่ีอยู (Address) ของอุปกรณท่ีสราง Trap 

4) Generic-trap แสดงประเภทของ Trap ไดแก  coldStart(0), warmStart(1), 

linkDown(2), linkup(3), authenticationFailure(4), egpNeighborLoss(5), enterpriseSpecific(6) 

5) Specific-Trap คือหมายเลขของ Trap ท่ีสรางขึ้น 

6) Time-Stamp ชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนทํางานของอุปกรณจนถึงเวลาท่ี Trap ถูกสรางขึ้น 

2.1.2  การรับและสง SNMP Message 

ตัวจัดการและตัวแทน  สามารถติดตอส่ือสารกันได   โดยมีการสงและรับ  SNMP 

Message รูปแบบตางๆ ระหวางตัวตัดการและตัวแทน ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 
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รูปท่ี 2.2  การสง-รับ Message ระหวางตัวจัดการกับตัวแทน 

  

รูปท่ี 2.2 การทํางานของ  SNMP ประกอบดวย  2 สวน  คือสวนตัวจัดการและสวนตัว

แทน  การทํางานของ SNMP จะเริ่มจากการท่ีตัวจัดการสง Message ไปใหกับตัวแทนซ่ึงกําลังรอรับ 

Message ท่ีพอรตหมายเลข  162  หากมี  Message GetRequest หรือ SetRequest เขามา  ตัวแทนก็จะ

ตอบสนองโดยการสง Message GetResponse กลับไป 

2.1.3  Management Information Base (MIB) 

Management Information Base (MIB) เปนฐานขอมูลท่ีใชเก็บคาตางๆ  ของ Managed 

Object เพ่ือใช สําหรับการตั้งคาและรายงานผลของตัวอุปกรณ  Managed Object  ถูกกําหนด

มาตรฐานโดย  Internet Engineering Task Force (IETF)  เพ่ือใชในการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย

หรือองคกรท่ีสรางอุปกรณขึ้นมาใชงานบนเครือขายคอมพิวเตอร  การจัดการฐานขอมูลมีลักษณะ

โครงสรางคลายกับตนไม (Tree)  ประกอบดวยโหนด (Node) หรือใบ (Leaf) และกิ่งกานสาขาตางๆ 

เรียงกันเปนลําดับช้ัน (Hierachical) โดยโหนดบนสุดของตนไม เรียกวา ราก (Root) 

ชนิดขอมูลของ Managed Object (Data Type) 

ชนิดขอมูลท่ีใชกับ Managed Object ใน MIB มีดังนี้  

1) Integer เปนชนิดขอมูลท่ีเก็บตัวเลขจํานวนเต็มท่ีขนาดขอมูลขึ้นอยูกับสถาปตยกรรม

ของอุปกรณ 

2) Octet String เปนชนิดขอมูลท่ีเก็บตัวอักษรคาของ  Octet อยูระหวาง  0 ถึง 255 หนึ่ง 

Octet จะใชแทนตัวอักษรหนึ่งตัว 

3) Sequence เปนชนิดขอมูลใชสําหรับการกําหนด Managed Object เปนแบบ List 
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4) Sequence of เปนชนิดขอมูลใชสําหรับการกําหนด Managed Object เปนแบบ Array 

5) IP Address เปนชนิดขอมูลใชเก็บหมายเลข IP Address ขนาด 32 บิต 

6) Counter เปนชนิดขอมูลตัวนับท่ีเพ่ิมขึ้น โดยคาจะเริ่มตนจาก  0 นับไปจนถึง  4, 294, 

967, 295 เม่ือนับไปถึงคาสูงสุดจะกลับมาเริ่มตนท่ี 0 อีกครั้ง 

7) Gauge เปนชนิดขอมูลตัวนับท่ีเพ่ิมหรือลดคา โดยคาจะเริ่มจาก 0 นับไปจนถึง 4, 294, 

967, 295 เม่ือนับไปถึงคาสูงสุดแลวจะคงสภาพไว (Latches) 

8) Time Ticks เปนชนิดขอมูลตัวนับเวลาท่ีมีหนวยเปน  1/100 วินาที  จะนับจาก  0 ไป

จนถึง 4, 294, 967, 295 หนวย 

9) Opaque เปนชนิดขอมูลแบบพิเศษท่ีสามารถใชใสคา  Arbitrary ASN 1 (Abstract 

Syntax Notation One) Syntax โดยคาท่ีใสจะเปน Octet String 

2.1.4  ชนิดการเขาถึงขอมูล (Access Type) 

ชนิดการเขาถึงขอมูลของ Managed Object ในฐานขอมูลมีดังนี้ 

1) Read-Only (RO) เปนการบงบอกวา  Managed Object สามารถอานคาไดเพียงอยาง

เดียว 

2) Read-Write (RW) เปนการบงบอกวา Managed Object สามารถอานและเขียนคาได 

3) Write-Only (WO) เปนการบงบอกวา Managed Object สามารถเขียนคาไดเพียงอยาง

เดียว 

4) Not-Accessible (NA) เปนการบงบอกวา Managed Object ไมสามารถอานและเขียน

คาได 

2.1.5  ชนิดของสถานะ (Status Type) 

ชนิดสถานะของ Managed Object ในฐานขอมูลมีดังนี้ 

1) Mandatory (M) เปนการบงบอกวา Managed Object นี้ยังมีการใชงานอยู 

2) Optional (O) เปนการบงบอกวา Managed Object นี้อาจจะยังมีการใชงานอยู 

3) Obsolete (B) เปนการบงบอกวา Managed Object นี้เลิกใชงานแลว 

4) Deprecated (D) เปนการบงบอกวา Managed Object นี้ กําลังจะไปสูสถานะ Obsolete 

2.1.6  MIB-II 

MIB-II เก็บขอมูลตางๆ ท่ีถูกสรางขึ้นโดยอุปกรณท่ีตอยูกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชไดโดยตรง  หากวาอุปกรณนั้นมีตัวแทน  (Agent Software) ตาม

หลักการท่ีกลาวไปแลว  โดยโครงสรางของฐานขอมูล  MIB-II ถูกกําหนดโดย  International 

Organization for Standardization (ISO) และ  Telephone Consultative Committee (CCITT) 
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ลักษณะของโครงสรางจะเปนตนไมซ่ึงมีการอางอิงเปนลําดับช้ัน  ขอมูลในแตละโหนดในตนไม  

เรียกวา Labeled Node ซ่ึงในแตละ Labeled Node นี้ถูกแทนดวยคาของ Object Identifier (OID) ดัง

แสดงในรูปท่ี 2.3 

 

 

รูปท่ี 2.3 โครงสรางของ MIB-II 

 

 รูปท่ี 2.3 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางของ MIB-II ซ่ึงมีการปรับปรุงจาก MIB ใน

บางสวนเพ่ือใหครอบคลุมถึงขอมูลท่ีเกิดขึ้นใหม เชน ATM, Host management, Directory Services 

Management และเทคโนโลยีใหมอ่ืนๆ 

 ขอมูลใน MIB แตละตัวจะมีหมายเลขประจําตัว เรียกวา Object Identifier หมายเลข

ประจําตัวนี้เปนการระบุตําแหนงของขอมูลใน ISO และ CCITT Structure of Information Tree 

ประกอบดวยตัวเลขและจุดทศนิยม โดยท่ีตัวเลขซายสุดจะเปนหมายเลขรากของตนไม จากนั้นก็

เปนหมายเลขโหนด ถูกไลลงมาถึงโหนดท่ีตองการ โดยหมายเลขของแตละโหนดจะถู กแยกออก

จากกันดวยจุดทศนิยม เชน Object Identifier ของกลุมระบบ (System) จะเปน 1.3.6.1.2.1.1 

 การเรียกดูขอมูลจากตัวแทนจะเปนการอานขอมูลใน ISO และ CCITT Structure of 

Information Tree ของแตละอุปกรณ โดยขอมูลเหลานี้เปนใบของตนไมท้ังส้ิน เชน ภายใน 

iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system มีโครงสรางดังรูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.4 โครงสรางของ iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system 

 

 รูปท่ี 2.4 หากตองการเขาถึงขอมูล sysDescr ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใบจะตองอางไปท่ี Object 

Identifier หมายเลข 1.3.6.1.2.1.1.1.0 เปนตน 

 ทุกครั้งท่ีตองการเขาถึงขอมูลท่ีใบตองเติม .0 ตรงทายสุด  แตหากใบท่ีตองการอางถึง

นั้นเปนขอมูลท่ีอยูในตาราง ตองกําหนดวาในขอมูลประเภทนั้นตองการเขาถึงขอมูลอันดับท่ีเทาไร 

เชน iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifType(1.3.6.1.2.1.2.2.1.3) เปน

ขอมูลชนิดของอินเตอรเฟส (Interface) หากตองการเขาถึงขอมูลนี้ตองกําหนดวาอินเตอรเฟสไหน 

เชน อินเตอรเฟสท่ี 2 OID คือหมายเลข 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 

2.1.7  MIB-II Subtree 

 SNMP มีสวนท่ีเกี่ยวของท้ังห มด 3 สวนดวยกันคือ Management, Experimental และ 

Private ซ่ึงในการศึกษาโครงการพิเศษเฉพาะเรื่องนี้ ใชตัวแปรในสวน Management ท่ีมีสวนยอย

เปน MIB-II ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชจัดการหรือติดตอกับระบบ สวนประกอบ MIB-II นั้นไดแบงสวน

ตางๆ ออกเปน 12 กลุม โดยในท่ี นี้จะกลาวถึงเพียง 7 กลุมของขอมูลท่ีใชในการพัฒนาการศึกษา

โครงการเฉพาะเรื่อง 
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2.1.7.1  กลุมระบบ (System Group) 

 กลุมระบบแสดงรายละเอียดท่ัวไปของอุปกรณนั้นไดแก ชนิดของฮารดแวร 

(Hardware) ระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาของระบบตั้งแตเริ่มทํางาน ดังแ สดงโครงสรางขอมูล

ของกลุมระบบในรูปท่ี 2.5 

Mib-2(1)Mib-2(1)

ifExtensions
(12)

ifExtensions
(12)

snmp(11)snmp(11)

transmission
(10)

transmission
(10)

egp(8)egp(8)

udp(7)udp(7)
tcp(6)tcp(6)

system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)
sysDescr(1)
sysObjectID(2)
sysUpTime(3)
sysContact(4)
sysName(5)
sysLocation(6)
sysService(7)

sysDescr(1)
sysObjectID(2)
sysUpTime(3)
sysContact(4)
sysName(5)
sysLocation(6)
sysService(7)

 
รูปท่ี 2.5 กลุมระบบ 

 

 รูปท่ี 2.5  ตัวเลขในวงเล็บท่ีอยูติดกับตัวอักษรคือหมายเลข OID ของขอมูลแตละตัว 

เชน ขอมูลในกลุมนี้หมายเลข OID จะตองขึ้นตนดวย 1.3.6.1.2.1.1 ดังนั้นหมายเลข OID ของ 

sysDescr จะเปน 1.3.6.1.2.1.1.1.0 

2.1.7.2  กลุมอินเตอรเฟส (Interface Group) 

กลุมอินเตอรเฟสเปนกลุมขอมูลของอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการติดตั้งและขอมูลท่ีแสดงถึง

เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับแตละอินเตอรเฟส  ขอมูลเหลานี้ไดแก  จํานวนอินเตอรเฟส  ชนิดของ

อินเตอรเฟส ความเร็ว ฟสิคอลแอดเดรส  (Physical Address) ปริมาณขอมูลท่ีผานเขาออกในแตละ

อินเตอรเฟสเปนตน ดังแสดงโครงสรางของขอมูลกลุมอินเตอรเฟส ในรูปท่ี 2.6 
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ifExtensions

(12)

ifExtensions

(12)

snmp(11)snmp(11)

transmission(

10)

transmission(

10)
egp(8)egp(8)

udp(7)udp(7)
tcp(6)tcp(6)

system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)
ifIndex(1)   

ifDescr(2)

ifType(3)

ifMtu(4)

ifSpeed(5) 

ifPhysicalAddress(6)  

ifAdminStatus(7)          

ifOperStatus(8)

ifIndex(1)   

ifDescr(2)

ifType(3)

ifMtu(4)

ifSpeed(5) 

ifPhysicalAddress(6)  

ifAdminStatus(7)          

ifOperStatus(8)

ifLastChange(9)    

ifInOctets(10)    

ifInUcastPkts(11)      

idInNUcastPkts(12)     

ifInDiscards(13) 

ifInError(14)  

ifInUnknowProtos(15)          

ifOutOcters(16)

ifLastChange(9)    

ifInOctets(10)    

ifInUcastPkts(11)      

idInNUcastPkts(12)     

ifInDiscards(13) 

ifInError(14)  

ifInUnknowProtos(15)          

ifOutOcters(16)

ifOutUcastPkts(17)    

ifOutNUcastPkts(18)    

ifOutDiscards(19)      

ifOutError(20)     

ifOutQLen(21) 

ifSpecific(22)             

ifOutUcastPkts(17)    

ifOutNUcastPkts(18)    

ifOutDiscards(19)      

ifOutError(20)     

ifOutQLen(21) 

ifSpecific(22)             

 
 

รูปท่ี 2.6 กลุมอินเตอรเฟส 

 

2.1.7.3  กลุม Address Translation (AT Group) 

 กลุม Address Translation กลุมนี้แสดงขอมูลท่ีเกี่ยวกับการทํา AT ในกลุมนี้

ประกอบดวยตาราง 1 ตาราง โดยในแตละแถวประกอบดวยหมายเลขเครือขาย (Network Address) 

และฟสิคอลแอดเดรส โดยท่ัวๆ ไป หมายเลขเครือขายจะเปนหมายเลข IP (IP Address) สวนฟสิคอ

ลแอดเดรสนั้นขึ้นอยูกับประเภทของเครือขาย ดังแสดงโครงสรางขอมูลกลุม AT ในรูปท่ี 2.7 
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Mib-2(1)Mib-2(1)

ifExtensions

(12)

ifExtensions

(12)

snmp(11)snmp(11)

transmission(10)transmission(10)

egp(8)egp(8)

udp(7)udp(7)
tcp(6)tcp(6)

system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)

atTable(1)               

atEntry(1)               

atIndex(1)        

atPhysAddress(2) 

atNetAddress(3)               

atTable(1)               

atEntry(1)               

atIndex(1)        

atPhysAddress(2) 

atNetAddress(3)               

 
 

รูปท่ี 2.7 กลุม Address Translation 

 

2.1.7.4  กลุม Internet Protocol (IP) 

 กลุม Internet Protocol ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ IP ของอุปกรณซ่ึงประกอบดวย

ตาราง 3 ตารางคือ 

1) ipAddrTable เก็บหมายเลข  IP ซ่ึงแตละหมายเลข  IP จะถูกกําหนดใหกับแตละ

อินเตอรเฟสของอุปกรณ 

2) ipRouteTable เก็บขอมูลสําหรับการทําการเลือกเสนทางในเครือขายอินเทอรเน็ต  

(Internet Routing) ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะขึ้นอยูกับกลุมโพรโตคอลท่ีใชในการทําการเลือกเสนทาง 

3) ipNetToMediaTable เปนตารางท่ีจะใชในการแปลงหมายเลข  IP ใหเปนฟสิคอ

ลแอดเดรส โดยขอมูลหมายเลข IP และฟสิคอลแอดเดรสในตารางนี้เหมือนกับในตาราง atTable  

ดังแสดงโครง สรางขอมูลกลุม IP ในรูปท่ี 2.8  
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Mib-2(1)Mib-2(1)

ifExtensions

(12)

ifExtensions

(12)

snmp(11)snmp(11)

transmission(10)transmission(10)

egp(8)egp(8)

udp(7)udp(7)
tcp(6)tcp(6)

system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)ipForwarding(1)    

ipDefaultTTL (2)    

ipInReceives(3)      

ipInHdrErrs(4)     

ipInAddressErrors(5) 

ipForwDatagrams(6)  

ipInUnknowProtos(7)          

ipInDiscards(8)         

ipInDelivers(9)    

ipOutRequests(10)    

ipOutDiscards(11)   

ipOutNoRoutes(12)  

ipForwarding(1)    

ipDefaultTTL (2)    

ipInReceives(3)      

ipInHdrErrs(4)     

ipInAddressErrors(5) 

ipForwDatagrams(6)  

ipInUnknowProtos(7)          

ipInDiscards(8)         

ipInDelivers(9)    

ipOutRequests(10)    

ipOutDiscards(11)   

ipOutNoRoutes(12)  

ipReasmTimeOut(13) 

ipReasmReqds(14)  

ipReasmOKs(15) 

ipReasmFails(16) 

ipFragOks(17)    
ipFragFails(18) 

ipFragCreats(19) 

ipAddrTable(20)  
ipRouting Table(21) 

ipNetToMediaTable(22)

ipReasmTimeOut(13) 

ipReasmReqds(14)  

ipReasmOKs(15) 

ipReasmFails(16) 

ipFragOks(17)    
ipFragFails(18) 

ipFragCreats(19) 

ipAddrTable(20)  
ipRouting Table(21) 

ipNetToMediaTable(22)

 
 

รูปท่ี 2.8 กลุม Internet Protocol 

 

2.1.7.5  กลุม Internet Control Message Protocol (ICMP Group) 

 กลุม ICMP นั้นเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ ICMP เชน จํานวน ICMP packets ท่ีมี

การรับสงกันของอุปกรณในระดับเครือขาย จํานวน ICMP Error ท่ีเกิดขึ้น ส ามารถใชในการ

ทดสอบระบบเครือขายได ดังแสดงโครงสรางของขอมูลกลุม ICMP ในรูปท่ี 2.9 
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Mib-2(1)Mib-2(1)

ifExtensions

(12)

ifExtensions

(12)

snmp(11)snmp(11)

transmission(10)transmission(10)

egp(8)egp(8)

udp(7)udp(7)

tcp(6)tcp(6)

system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)

icmpInMsgs(1)    

icmpInErrors(2) 

icmpInDesUnreachs(3) 

icmpInTimeExcds(4) 

icmpInParmProbs(5) 

icmpInSrcQuenchs(6) 

icmpInRedirects(7) 

icmpInEchos(8) 

icmpInEchosReps(9) 

icmpInTimeStamos(10) 

icmpInTimestampReps(11) 

icmpInAddrMasks(12) 

icmpInAddrMaskReps(13)

icmpInMsgs(1)    

icmpInErrors(2) 

icmpInDesUnreachs(3) 

icmpInTimeExcds(4) 

icmpInParmProbs(5) 

icmpInSrcQuenchs(6) 

icmpInRedirects(7) 

icmpInEchos(8) 

icmpInEchosReps(9) 

icmpInTimeStamos(10) 

icmpInTimestampReps(11) 

icmpInAddrMasks(12) 

icmpInAddrMaskReps(13)

icmpOutMage(14)  

icmpOutErrors(15) 

icmpOutDesUnreach(16) 

icmpOutTimeExcds(17) 

icmpOutparmProbs(18) 

icmpOutSrcQuenchs(19) 

icmpOutRedirects(20) 

icmpOutEchos(21) 

icmpOutEchosReps(22) 

icmpOutTimeStamos(23) 

icmpOutTimestampReps(24) 

icmpOutAddrMasks(25) 

icmpOutAssrMaskReps(26   

icmpOutMage(14)  

icmpOutErrors(15) 

icmpOutDesUnreach(16) 

icmpOutTimeExcds(17) 

icmpOutparmProbs(18) 

icmpOutSrcQuenchs(19) 

icmpOutRedirects(20) 

icmpOutEchos(21) 

icmpOutEchosReps(22) 

icmpOutTimeStamos(23) 

icmpOutTimestampReps(24) 

icmpOutAddrMasks(25) 

icmpOutAssrMaskReps(26   
 

 

รูปท่ี 2.9 กลุม ICMP 

 

2.1.7.6 กลุม Transmission Control Protocol (TCP Group) 

 กลุม TCP เก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ TCP ของอุปกรณในกลุ มนี้มีตารางอยู 1 

ตาราง คือ repConnTable ซ่ึงจะเก็บขอมูลการติดตอของอุปกรณกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยใชโพรโตคอล 

TCP ท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ดังแสดงโครงสรางของขอมูลกลุม TCP ในรูปท่ี 2.10 
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tcpConnLocalPort(3) 

tcpConnRemAddress(4) 
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รูปท่ี 2.10 กลุม TCP 

 

2.1.7.7  กลุม User Datagram Protocol (UDP Group) 

 กลุม UDP1 เก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ UDP ในกลุมนี้มีตารางอยู 1 ตาราง คือ 

udpTable ซ่ึงจะเก็บขอมูลของหมายเลข IP และพอรต UDP (UDP Port) ซ่ึงถูกใชโดยโปรแกรมท่ี

ทํางานบนอุปกรณและกําลังรอ UDP datagram โปรแกรมนี้ถูกเรียกวา Listener ดังแสดงโครงสราง

ขอมูล UDP Group ในรูปท่ี 2.11 
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system(1)system(1)

interfaces(2)interfaces(2)

at(3)at(3)

ip(4)ip(4)

icmp(5)icmp(5)

udpInDatagrams(1)   

udpNoPorts(2) 

udpInErrors(3) 

udpOutDatagrams(4) 

udpTable(5)        

udpLocalAddress(1) 

udpLocalPort(2)  

udpEntry(1)  

udpInDatagrams(1)   

udpNoPorts(2) 

udpInErrors(3) 

udpOutDatagrams(4) 

udpTable(5)        

udpLocalAddress(1) 

udpLocalPort(2)  

udpEntry(1)  

รูปท่ี 2.11 กลุม UDP 

 

2.2  DSLAM3

DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) ติดตั้งไวท่ีชุมสายโทรศัพท

ทํางานเสมือนผูใหบริการ  นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน  Local Exchange Carrier (LEC) บางกรณีท่ี

ตองการใหบริการแอนะลอกดวยตองทําการเช่ือมโยง DSLAM เขากับชุมสาย PSTN 

 

ในดานลูกคา DSLAM สามารถรองรับ DSL จํานวนเทาไหรก็ไดขึ้นอยูกับเทคนิคของ

อุปกรณขายสายท่ีเตรียมไว และการดสําหรับเช่ือมโยงเครือขายของ ADSL ในสวนของ ATU-R จะ

ติดตั้งการดสําหรับเช่ือมโยงเครือขายไวภายในอุปกรณแลว 

ในดานผูใหบริการ DSLAM จะรองรับ IP Router ATM Switch หรือการใหบริการแถบ

กวาง IP Route ซ่ึงใชสําหรับอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ตภายในบริษัท  และ ATM Switch สําหรับ

                                                        
3 Thomas Starr. John M. Cioffi and Peter J. Silverman. (1999). Understanding Digital Subscriber Line Technology. University of 

Michigan: Prentice hall PTR. 

DPU



21 

  

เซิรฟเวอรของ  ATM สถาปตยกรรมข อง  DSLAM  รองรับเซิรฟเวอรและการใชบริการผาน

โครงขาย ATM Switch โดยเช่ือมตอเครือขายเหลานี้ไปท่ีเครือขายใหบริการของ  DSLAM อาจจะ

เปน 10Base-T หรืออินเตอรเฟสของ LAN เปนตน 

DSLAM ไมมีสวิตชหรือเราเตอรแตมีวิธีมากกวาหนึ่งวิธีการในการมัลติเพล็กซ  นั่นคือ 

DSLAM จะรวมสตรีมของบิตในชองสัญญาณเปนสัญญาณขาขึ้น  สงจากท่ีพักอาศัยและสํานักงาน

ขนาดเล็กและแยกสตรีมขนาดใหญจากสัญญาณขาลง ท่ีรับมาจากโครงขาย IP หรือ ATM DSLAM 

จะแยกสตรีมบิตในชองสัญญาณเชนเดียวกับการมัลติเพล็กซจาก  DSLAM ไปท่ีอุปกรณตอง

สามารถขนสงทราฟฟกท้ังหมดจากลูกคาได การรวมกันของทราฟฟกขึ้นอยูกับผลรวมของอัตราบิต

ดานอินพุตโดยการใชมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา TDM นอกจากนั้นการมัลติแพล็กซชนิดอ่ืนท่ีใชใน

เครือขายเพ่ือสงและรับขอมูลดิจิตอลท่ีตองนํามาพิจารณาการทํางานเหนือกวา  TDM คือเทคนิคท่ี

เรียกวา  Statistical Time Division Multiplexing หรือ statistical TDM หรือ Stat Muxing ขอดีของ

การมัลติเพล็กซแบบ Statistical นั้น สามารถใชงานไดหลายอยาง  เชน สรางบิตในสตรีมบิตไดใน

ระยะเวลาส้ันๆและสามารถใชแบนวิดทเดียวกันไดในการใชงานอ่ืนๆ ซ่ึงเปนแนวคิดของการสวิตช

กลุมขอมูล  การสวิตชกลุมขอมูล   Statistical TMD นั้น ไมไดทํางานทีละเสนทางแตทํางานทีละ

เครือขาย 

DSLAM ท่ีใช TDM ทําใหรูปรางแพ็กเกตของเซลลท่ีสงออกไมมีอุปสรรคและรองรับ

การ Cross Connect ในอนาคตได  ทําให  DSLAM มีราคาสูงและมีประสิทธิภาพมาก  เม่ือพิจาร ณา

สัญญาณขาขึ้นของ   DSLAM  มี 64 อินพุต  และสัญญาณขาขึ้นมีอัตรา  64 Kbps เสนทาง  DSLAM 

ไปยังอุปกรณอ่ืนมีขนาด 64 x 64 =4096 Kbps หรือ 4.096 Mbps สัญญาณขาลงของ ADSL ทํางานท่ี 

1.5 Mbps สําหรับสัญญาณขาลง  ( มาตรฐานอเมริกา  ) มีเอาตพุต  64 เอาตพุต  จะมีขนาด  64 x 1.5 

Mbps มีคาประมาณ 96 Mbps ชองสัญญาณ AS และ LS ในบิตซิงคโครไนซของ ADSL จะมีบิตวาง

รวมอยูดวยในบางครั้ง DSLAM จะกรองบิตวางในแตละเสนทางของ ADSL และสงบิตขอมูลไปท่ี

เราเตอรสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซสเรียกแนวคิดนี้วา  Dynamic Access Multiplex ( DAM ) ใน

รูปแบบของแบนดวิดทการทํางานของ Muxing มีผลตอระบบมาก  แนวคิดนี้เกิดขึ้นจาก  Bellcore’s 

Remote 

2.2.1 ประเภทของ DSLAM 

รูปแบบและฟงกชันพ้ืนฐานของ  DSLAM ไมครอบคลุมมาตรฐาน  ADSL หรือ xDSL 

แนวคิดพ้ืนฐานของ DSLAM คือรองรับ  ATU-C  HTU-C หรืออุปกรณอ่ืนท่ีคลายคลึงกันไ ดหลาย

ชนิด การใชงานของ  DSLAM เปนสวนสําคัญในสถาปตยกรรม  ADSL ทราฟฟกท้ังหมดจะถูก

สงไปและรับมาจากผูใชบริการผาน  DSLAM  รวมท้ังทราฟฟกท่ีสงไปและรับมาจากเซิรฟเวอร
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จะตองผาน DSLAM ดวย   DSLAM จะจัดตั้งท่ีชุมสายทองถ่ินเพราะจะตองเขาถึงขายสาย ตําแหนง

ปกติสําหรับผูใชบริการคือ  LEC หรือ CLEC ท้ังหมดนี้จึงจําเปนตองเขาถึงขายสายท่ีเช่ือมตอไป

บานลูกคา  

การใชงานจะแบงโครงขาย  ADSL เปน  3 สวน  ตามอุปกรณปลายทาง  xDSL เชน   

ATU-R จากผูใชบริการสวนของโครงขาย ATU-C  HTU-C หรืออินเตอรเฟสอ่ืนใน DSLAM จากผู

ใหบริการเครือขายทําการเช่ือมตอระหวางผูใชบริการและผูใหบริการใน  DSLAM จะมี ATU-R 

จํานวนมากและยังประกอบดวยจุดเช่ือมตอเครือขายในการใหบริการ  เชน ATM Switch หรือ IP 

Router การรองรับเครือขายในการใหบริการแตละประเภทขึ้นอยูกับประเภทของอินเตอรเฟสใน  

DSLAM สวนประกอบของ  DSLAM ประกอบดวยการด  ซอฟแวรและฮารดแวรสําหรับรองรับ  

xDSL และรหัสแตละประเภท  การดจะรวมกันอยูในช้ันโดยใชแหลงจายไฟรวมกันและช้ันจะอยู

ภายในตูอุปกรณ ขนาดของตูอุปกรณจะเปนตัวกําหนดปริมาณของ  DSLAM โดยการเช่ือมตอเพ่ือ

เขาถึงเครือเครือขาย เชน ATM หรืออินเตอรเน็ต 10 หรือ 10 Mbps  DSLAM จะรองรับอินเตอรเฟส

อนุกรมความเร็วสูง DSLAM สามารถสงและรับเซลล ATM หรือเพ็กเกตของ  IP ในหลายกรณีและ

รองรับโพรโทคอลดวย IPX  PPP และโพรโทคอลอ่ืนๆ 

จํานวนของขายสายสําหรับในการใหบริการจะเปล่ียนไปตามจํานวนช้ันข องตูอุปกรณ  

จากจํานวนนอยกวา  100 ถึงมากกวา  1000 Port ตูอุปกรณ  DSLAM จะรองรับ  ADSL หรือ xDSL 

โดยใชรหัส CAP หรือ DMT ใน DSLAM มีตัวแยกสัญญาณรออยูแลว เครือขายท่ีใชงาน เชน ATM 

Switch, อีเทอรเน็ต LAN 10 Mbps หรือ Gigabit Ethernet Interface ( GE ) 

2.2.2 ความตองการ DSLAM ของผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความตองการ DSLAM ของผูใหบริการในปจจุบันจะตองออกแบบใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล เชน ITU-T , ETSI , IEEE , IETF และมีการทํางานตามมาตรฐานแบบเปด ซ่ึง

สามารถนํามาประกอบทํางานรวมและเช่ือมตอใชงานกับอุปกรณของผูผลิตรายอ่ืนๆ ท่ีมีการทํางาน

แบบมาตรฐานเปดแบบเดียวกัน โครงขายในสวนของอุปกรณ DSLAM แบบ Indoor Type และ 

Ourdoor Type ตองสามารถติดตั้งใหมีลักษณะ Topology เปน Ring หรือ Chain การใหบริการ 

Broadband Service ตองสามารถใหบริการ High Speed Internet , IP hone , Video phone , IP TV 

Broadcast , Video on Demand ไดตามตองการของของผูใชบริการ 
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2.3  ผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

2.3.1  THE DUDE4

THE DUDE พัฒนาขึ้นโดยบริษัท  MikroTik จํากัด  เปนโปรแกรมประเภทฟรีแวร  ทํา

หนาท่ี Network Monitoring ดังตัวอยางท่ีแสดงในรูปท่ี 2.12 จากการท่ีไดศึกษาระบบสามารถแสดง

รายละเอียดไดดังนี้ 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.12 ตัวอยาง THE DUDE และการใชงาน 

 

แหลงท่ีมา: http://www.mikrotik.com/thedude.php 

 

ขอดีของโปรแกรม 

1) คนหาอุปกรณในเครือขายไดโดยการสแกนอุปกรณในเน็ตเวิรค 

2) สามารถแสดงผังการเช่ือมตออุปกรณเองได 

3) รองรับการทํางาน SNMP V1 และ V2 

4) สามารถตรวจสอบ Service บนอุปกรณไดเชน HTTP, SMTP, SNMP 

                                                        
4 MiKrotik. (2010). THE DUDE-Mikkro Tik Routers and Wireless. Retrieved May 10 2010, form 

http://www.mikrotik.com/thedude.php 
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5) สามารถสรุปรายละเอียดของแตละอุปกรณได 

ขอจํากัดของโปรแกรม 

เม่ือเกิดเหตุผิดปกติไมสามารถสงขอความส้ันผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบอัตโนมัติได 

2.3.2  PRTG5

การใชงาน PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) คือโปรแกรมท่ีมีแนวคิดเดียวกัน

กับโปรแกรม  MRTG (Multi Router Traffic Grapher) แตพัฒนาใหมีการใชงาน  และติดตั้งท่ีงาย  

โดยความสามารถท่ีมีนั้นยัง คงมีพ้ืนฐานอยูท่ี  การตรวจจับการใชงานของอุปกรณตางๆ  ในระบบ

เครือขายท่ีสนับสนุน  SNMP (Simple Network Management Protocol), WMI (Windows 

Management Instrument) และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการ Monitoring แลวนํามาสรางเปนกราฟใหผูใชงาน

สามารถวิเคราะหแนวโนมการใชงาน เพ่ือจะไดวางแผนการจัดการอุปกรณนั้นๆ ใหทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป ตัวอยางโปรแกรมและการใชงานดังแสดงดังรูปท่ี 2.13    

 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 ตัวอยาง PRGT และการใชงาน 

 

แหลงท่ีมา: http://www.paessler.com/prtg/ 

                                                        
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. (2553). การศึกษาโปรแกรม PRTG Network Monitor. สืบคนเม่ือ 23 พ.ค 2553, จาก 

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/show.php?Qid=4911 

DPU

http://www.paessler.com/prtg/�
http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/show.php?Qid=4911�


25 

  

ขอดีของโปรแกรม 

1) คนหาอุปกรณในเครือขายไดโดยการสแกนอุปกรณในเน็ตเวิรค 

2) สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได 

3) สามารถจัดทําในรูปแบบรายงานได 

4) สามารถแจงเหตุผิดปกติผานทาง e-mail ได  

ขอจํากัดของโปรแกรม 

เม่ือเกิดเหตุผิดปกติไมสามารถสงขอความส้ันผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบอัตโนมัติได 

2.3.3  ZENOSS6

พัฒนาโดยบริษัท ZENOSS จํากัด  ทําหนาท่ีตรวจสอบและคนหาอุปกรณในเครือขาย

โดยการสแกนอุปกรณท้ังหมดใน  Subnets และสามารถวาดรูปหรือแผนท่ีลงได  Zenoss มี 2 

เวอรชัน  Zenoss Core (Open Source Community Version) and Zenoss Enterprise (Commercial 

version) ซ่ึงเปนเวอรชันท่ีวางขายจะเปนเวอรชันท่ีมี  Fucion สนับสนุนการใชงานในระดับองคกร  

ตัวอยางโปรแกรมและการใชงานดังแสดงในรูปท่ี 2.14   

 

 

 
 

รูปท่ี 2.14 ตัวอยาง ZENOSS และการใชงาน  
 

แหลงท่ีมา:  http://www.zenoss.com/product/systems-management 

                                                        
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. (2553). ZENOSS Network Management System. สืบคนเม่ือ 30 พ.ค. 2553, จาก 

http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/show.php?Qid=4911 
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ขอดีของโปรแกรม 

1) สามารถตรวจสอบและ Monitoring ผานทางเว็บบราวเซอรได 

2) คนหาอุปกรณในเครือขายไดโดยการสแกนอุปกรณในเน็ตเวิรค 

3) สามารถแสดงผังการเช่ือมตอของอุปกรณได 

4) สามารถแจงเหตุขัดของผาน e-mail ได 

 ขอจํากัดของโปรแกรม 

1) ใชงานคอนขางยาก 

2) ตองทําการเพ่ิมเติม Packet ในการตรวจสอบอุปกรณแตละครั้ง 

3) เม่ือเกิดเหตุผิดปกติไมสามารถสงขอความส้ันผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบอัตโนมัติได 

 จากการศึกษาการใชงานผลงานวิจัยและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับวิทยานิพนธท่ีนําเสนอ

สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติไดดังตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีนําเสนอ 

 

คุณสมบัต ิ THE DUDE PRTG ZENOSS งานวิจัยที่นําเสนอ 

คนหาอุปกรณในเน็ตเวิรค     

แสดงผลการยังคงอยูของอุปกรณ     

เช่ือมตอกับอุปกรณแบบ Web-Based     

แสดงผังการเช่ือมตอของอุปกรณ     

ตรวจสอบ Traffic ของอุปกรณ     

แจงเหตุผิดปกติผาน e-mail     

ตรวจสอบ Service บนอุปกรณ     

คนหาอุปกรณครั้งละหลายๆ Subnets     

แจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ัน     

เช่ือมตําแหนงติดตั้งจริงกับ Google Map     

สรุปเหตุผิดปกติรูปแบบรายงาน     
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3.1  ������ก������
�������� 

�������	�
��
������������������ก�� ��ก�   �!���"����  �#$���������ก�%� 
DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� 1.	ก�����	�ก�23+4�5����� APPSERV 
�!� SNMP Protocol �����2,+����ก�-@+.@�!��  �������� �@+�,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM -/��
A�� ��ก��0+���������0��1A����A���!����A
� ��ก��ก������  	������������� �,�-�.�ก�
�  B�����0��A�����  2��@��  �-�A
�-/����C D4�1.	ก���3����/���  ก�  Google Map 

��A	�����J�K � �
��
���A��2�ก������	�!���"��.���
� 
3.1.1  ��ก���!��� ���0+��@!  

1) ��ก��ก���.����!�23+���0��1���ก�� APPSERV  
2) ��ก��,!�กก���!���%�� ��0�� SNMP Protocol A
�23+����/��ก� B��� PHP  
3) ��ก����������ก��23+���B��� PHP, Apache �!� MySQL ��V�W��0+��@! 
4) ��ก�����������ก
�	�ก� ก��AY����2��@��   JSON 
5) ��ก���@��  ก���/�0+���������-/�� ��ก��1A����A���!����A
�  ก� -@+2,+ ��ก��

0+���������0�� ����A A
1�A
 �Y�ก�.(�,�3�) 3��� ��ก�� TOT Smart SMS  
3.1.2  ก����ก�  ��  ��� 

��ก�  ��  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� 
��.�3����/�0�����ก�%�/��` 1.	��ก����	!���
	.A���A����0�����ก�%� DSLAM A
�23+�	@/B�	2�
1���0/�	0��-@+2,+ ��ก������A�����C������C��@���	,���� 

3.1.3  ��"����  ��� 
��"����  2,+������AY����D.+�������������A
����D�+ �
ก��A.�� 	/�	�����,�

0+�-�.�!�./��` B�	2���   �!��ก+D00+�-�.�!�./�� ` A
��  
3.1.4  ก��A.�� ก��23+��� 

�
ก��A.�� ��  A
���"��0���ก� -@+2,+ ��ก������A�����C������C��@� ����ก�,����2�
����A
����,��.��A!�� �����.@�����AJ�B��0��A�����   ��������-�.�!�.ก����.�-! ��-�A
�-/��
��C D4� �!�ก���/�0+���������-/�� ��ก��1A����A���!����A
� 1.	ก��A.�� ��AY�ก���Y�!������ก��%������/�
�ก�.�,�-�.�ก�0���ก� ���ก�%� DSLAM .���
�  
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3.1.4.1 �Y�!���/��ก�.�,�-�.�ก�ก� ���ก�%� DSLAM ��� 
3.1.4.2 �Y�!���/��,�-�.�ก��ก�.0���ก� ������bb�% 4���2�A
��
���V���	��� �!2	�ก+��Y�

���  
3.1.4.3 �Y�!���/��ก�.�,�-�.�ก��ก�.0���ก� ���ก�%�/��/�� �3/� Switch, Media Covertor 
3.1.4.4 �Y�!���/��ก�.�,�-�.�ก��ก�.0�����ก�B����.!+�� 4�����  A
���"�����Y����

����,�ก��%�����V��,��ก���ก�B����.!+�� ��� �,�-�.�ก���ก��%,B@��B�	2����ก�%� 
DSLAM �@� �!��,�ก��%�A
��ก�.��กD55$�2�����A
�0�.0+��,�����  D55$�2,+ ��ก��D�/D.+ 

3.1.5 ����-!ก����"�� 
�Y�0+��@!A
�D.+2�ก���Y�!������ก��%�������-! �����23+2�ก���������,�ก��AY����

�!�������������AJ�B��0����    
 

3.2  	������������� !���������
 

3.2.1 h���.���� 
3.2.1.1 ���������� AY�,�+�A
���V� Server 0����  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+�

�,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� 
  CPU        :   Celeron 3 GHz 
  RAM       :   2048 MB 
  Hard disk :   160 GB 

3.2.1.2  DSLAM ��ก,!�ก,!�	-@+-!� .��/�D��
� 
  -@+-!�  :  Forth ��/� IPDL-48D 
  -@+-!�  :  Forth ��/� MSAN SN-6500 
  -@+-!�  :  Forth ��/� MSAN SN-6900 
  -@+-!�  :  NEC ��/� NECiPDSLAM 
  -@+-!�  :  Titan ��/� UMAP 2110 
  -@+-!�  :  Huawei ��/� MA5600T 
  -@+-!�  :  IPTran ��/� DSLAM 9048 
  -@+-!�  :  OPNET ��/� ULC-1000AN 
  -@+-!�  :  ZyXEL ��/� IES-1030 
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3.2.2  4�5����� 
��  A
���"��0����!��ก23+1���ก�� APPSERV �����3��� 2.5.10 1.	���ก� .+�	 
1) Apache �����3��� 2.2.8 AY�,�+�A
���V� Web Server 
2) PHP  �����3��� 5.2.6 ��V�B����Y�,�� 23+2�ก���0
	�1���ก�� ���C D4�  
3) MySQL �����3��� 5.0.51a AY�,�+�A
���V���  ��.ก��W��0+��@!A
�23+ � Server  
4) phpMyAdmin  �����3��� 2.10.3 AY�,�+�A
���V�����.ก��W��0+��@! MySQL  

 

3.3  �"�ก��#$�	������ 

3.3.1 �� ���0+��@!�!��{b,�0����  �#$���������ก�%� DSLAM 
 �� ���0+��@!A
��ก
�	�0+��ก� ��  �#$���������ก�%� DSLAM ��+��A�����ก������{b,� 

0� �0 0+��Y�ก�.0����   �!���J
ก���ก+�{b,� 4�����AY�2,+ก����ก�  ��  �#$���������ก�%� 
DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+����������
�����,�����2�ก��23+�����ก0���1.	
��  A
���"��0�����กY�,�.0� �00���,�-�.�ก�D�+.���
� 

����-�.�ก���ก�����ก�%� DSLAM ��� 
����-�.�ก���ก��	������bb�b (��� �!2	�ก+��Y����) 
����-�.�ก���ก���ก�%��3����/�����` �3/� ���ก�%� Switch, Media Covertor 
����-�.�ก���ก��%,B@��B�	2����ก�%� DSLAM  
����-�.�ก���ก��  D55$�2�����A
� 

3.3.2 ��ก��,!�กก�����0�� SNMP Protocol 
��ก��A|�}
�!�,!�กก��AY����0�� SNMP Protocol �����2,+�������Y���23+���

�/��ก� B��� PHP D.+ 
3.3.3 ��ก��ก��23+���0��1���ก�� APPSERV 

��ก��A|�}
�!�,!�กก��AY����0��1���ก�� APPSERV 4�����V�1���ก��A
��� ���
���,!�	1���ก���0+���AY�����/��ก�� ��ก����������ก��23+���B��� PHP W��0+��@! MySQL 
�!�Apache  ���  �~� ��ก�� WINDOWS 7 ��ก����  ก���/�0+���������ก�  ��ก��0�� TOT 
Smart SMS  

3.3.4 ��ก�  ��  ��� �!��� ������ก�%�A
��Y���V�+��23+2���   

��ก�  ��  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+���������  
��.�3����/�0�����ก�%�/��` 1.	��ก�������������!����ก�%�A
�23+��"���	/��!���
	.��+��A���
�� ������ก�%�2�ก����"����  2,+��+��A
���. 
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3.3.5 ��"����  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� 
,!����ก��
	�������+����A���,�.�!+�กCAY�ก����"����  2,+������AY����D.+

�������������A
����D�+ �
ก����"����  D���	�,�����������AY�ก��A.�� 	/�	�����,�
0+�-�.�!�./��` B�	2���  �!+�AY�ก���ก+D0 

3.3.6 A.�� ก��23+��� 
������ก+D0ก��AY����/��`0����  ��V�A
���
	 �+�	�!+� ���Y�D��@/ก��A.�� �����

����� �����AJ�B��ก��AY����0����   ��������-�.�!�.2�ก���/�0+����������!�
��.�-!-/����C D4� 1.	ก��A.�� 23+������� �!�ก���Y�!������ก��%��/��ก�.�,�-�.�ก�
�ก�.0��� 

3.3.7 ����-!ก����"�� �!����1	3��A
���D.+�� 0����   
�Y�0+��@!A
�D.+2�ก���Y�!������ก��%�������-! �����23+2�ก���������,�ก��AY�����!�

������������AJ�B��0����   .����.�2�����A
� 3.1 
 

����A
� 3.1 0�����ก��.Y��������2���	���!� 12 �.��� 
 

	#���     

    ��� 

�.�.54 

ก.�.54 

 ��.�.54 
	�.
.54 

�.�.54 

��.
.54 

ก.�.54 

'.�.54 

ก.
.54 

(.�.54 

�.
.54 

.�.54 

�� ���0+��@!�!��{b,�0��
��  �#$���������ก�%� DSLAM  

            

            
            

��ก��,!�กก�� �����W�� SNMP 
Protocol  

            

            
            

��ก��ก��23+���0��1���ก�� 
APPSERV �!���������B���PHP  

            

            
            

��ก�  ��  ����!��� ���
���ก�%�A
��Y���V�+��23+2���   

            

            
            

��"����   
            

            
            

A.�� ก��23+���  
            

            
            

����-!ก����"�� �!����1	3��
A
���D.+�� 0����   
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3.4 )�*�(��������#$�	������ 
3.4.1  �����.ก��AY����0��1���ก�� 

��  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� ��V���  
A
���"��0���������Y�D�A.�� ����ก� -@+2,+ ��ก������A�����C������C��@� ����ก�,����2�����A
�
���,��.��A!�� �������� ������%B��ก��2,+ ��ก��1.	��  ����+�����2��@��  ��C D4��!��/�
0+���������-/�� ��ก��1A����A���!����A
� 2,+ก� ����ก�.@�!��  �������� �@+�,�-�.�ก�0��
���ก�%�D.+�	/��A��A/��A
 4����
0�����ก��AY����.���
�  

3.4.1.1 �!��ก23+,!�กก��0�� SNMP Protocol GetRequest �!� GetResponse ������Y���
��"����  2�ก��AY�,�+�A
��+�,��!������ ����-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM  

3.4.1.2 2�ก�%
A
��
ก������ �,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM ��  ��AY�ก�� 
3.4.1.2.1 �/�0+���������-/�� ��ก��1A����A���!����A
� 
3.4.1.2.2 ��.�-!2��@��  ��C D4�D.+ 1.	��  ����.�-!2��@��  �-�

A
�1.	��  A
���"�����3����/���.�.�������ก�  Google Map 
3.4.1.3 ����ก�.@�!��  ������23+���-/����C D4�2�ก���3����/�1.	��ก� 

���ก�%� DSLAM A
������ ก��AY����2��@��  ��C � � (Web-Based) �!��3����/��@��   Telnet 
ก� ���ก�%�A
�D�/����� ก��23+����   (Web-Based) ����������������.�ก2,+ก� ����ก�.@�!��  
2�ก������� 0+��@!��������2����ก�%� DSLAM 

3.4.2  ก����ก�  ��   
ก����ก�  ��  �+�,����ก�%�2�1���0/�	0��-@+2,+ ��ก�� 1.	ก����ก�  2,+

����������� ก���+�,�D��
��.�.�� (IP Address) �   IP �.
	� �!������������ ก���+�,�
�  A��� IP Subnets A
��.���2�1���0/�	�.
	�ก�� ��  A
���ก�  ����������� �/��������
 
(Community) D.+,!�ก,!�	�������
 ก����ก�  ��  ����� ����-�.�ก�0�����ก�%�1.	
��  ��AY�ก������� ����-�.�ก�A�ก` ��!� 5 ��A
 (��������!
�	���!�D.+) �������  
����� � �,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM ��  ����+�����-/����C D4�2��@��  �-�A
� 
�!�2���!��.
	�ก����  ���/�0+���������-/�� ��ก��1A����A���!����A
� % ����A
�A
��ก�.�,�
-�.�ก� ,�ก��  ����� � �/����ก�%� DSLAM A
��ก�.�,�-�.�ก�.��ก!/��ก!� ��23+���D.+
�ก��!+� ��  กC��AY�ก���/�0+�����������+�2,+����ก�.@�!��  D.+�� ��+�.+�	�3/�ก�� ก��
��ก�  2��/��0��-@+23+�����  ������AY�ก������������	!���
	.0��0+��@!���ก�%�/��`D.+ 
������������ ��A�ก0+��@!0�����,��!���J
ก���ก+D0��������1	3��2����� 0�����ก��
AY����0����  A
���"����������.�2��@��  0�� Flowchart .����.�2��@�A
� 3.1  
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�@�A
� 3.1 Flowchart  0�����ก��AY����0����  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/��
 ��ก��0+��������� 

 

SERVER DATABASE TOT Smart SMS
DSLAM

SNMP GetRequest

SNMP GetResponse Write to Database

Read from DatabaseSNMP GetRequest

SNMP GetRequest

GetResponse

SNMP GetResponse

�+�,�
���ก�%�DSLAM

��  ����� 
����-�.�ก�
ก��	 �����	@/

����� ����
-�.�ก��B��
��.!+��

�/�0+���������

��+������  ��C D4�

��+�������ก�

�� 10 ����A
 �/� GetRequest 2,�/ ��+������-�.�ก�

�� 10 ����A
 �/� GetRequest 2,�/

�'#����	�:�;<(=

��+����������-�.�ก��  ��C D4�

��.�-!������ก��  ��C D4�

��+������-�.�ก�

�/�0+���������

��  ��.��0+��@!��ก
W��0+��@!������Y���

����� �,�-�.�ก�

��  ����10 ����A
�Y�������
���� � ���������� 2,+����2��/��ก�.

�,�-�.�ก�

.��0+��@!��กW��0+��@!�����
����� �B����.!+��

Read from Database

Read from Database

 

�@�A
� 3.2 Sequence diagram 0�������  �#$���������ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/��
 ��ก��0+��������� 
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�@�A
� 3.2 Sequence diagram 0��0�����ก���+�,��!������ ����-�.�ก�0��
���ก�%� DSLAM �!���+��,�-�.�ก�-/�� ��ก��0+��������� � /���ก��V� 2 ��  �����  �+�,�
���ก�%� �!���  ����� �,�-�.�ก� 1.	�������J� �	D.+.���
� 

��  �+�,����ก�%��!���  ����� ����-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM A
�
��ก�  ������	,!�กก�� SNMP Protocol �Y�����"��2,+23+����/��ก� B��� PHP 4�����ก
ก����ก��ก���/�����������2����ก�%� DSLAM 0���/!�-@+-!��!��/!���/�0��-@+-!� 1.	����	
,!�กก��AY����0�� MIB Walk �Y���AY�ก��.���/� MIB Walker 0�����ก�%� DSLAM ������Y��/� 
MIB A
�D.+�����ก� 2��������	������
� 1.	��������.�2����	/��D.+.���
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
�@�A
� 3.3 ���	/���/� MIB 0�� ����A IPtran ��/� DSLAM 9048D 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

�@�A
� 3.4 ���	/���/� MIB 0�� ����A Titan ��/� UMAP2110 
 

MIB Walk of 10.255.67.118 

MIB  OID  Name  Value 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.1.0 sysDescr.0 "DSLAM 9048D" 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.2.0 sysObjectID.0 1.3.6.1.4.1.3646.1300.10 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.3.0 sysUpTime.0 114517800 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.4.0 sysContact.0 tot 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.5.0 sysName.0 YakKhaoSaiSon_iptran_01 
RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.6.0 sysLocation.0 plg 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.7.0 sysServices.0 127 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 ifIndex.1 1 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 ifIndex.2 2 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 ifIndex.3 3 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6 ifIndex.6 6 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7 ifIndex.7 7 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8 ifIndex.8 8 

 

# MIB Walk of 10.255.67.63 

MIB  OID  Name  Value 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.1.0 sysDescr.0 "UMAP2110 48-port ADSL2+ POTS" 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.2.0 sysObjectID.0 1.3.6.1.4.1.5833.19.1 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.3.0 sysUpTime.0 731800 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.4.0 sysContact.0 tot 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.5.0 sysName.0 "KhokMuang_Moo 9_Titan_02" 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.6.0 sysLocation.0 plg 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.7.0 sysServices.0 0 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.8.0 sysORLastChange.0 0 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 ifDescr.1 "Giga Ethernet" 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 ifDescr.2 "Giga Ethernet" 

IF-MIB 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 ifDescr.4 ATM 

ATM-MIB 1.3.6.1.2.1.37.1.13.0 atmTrafficDescrParamIndexNext.0 2 

UCD-DLMOD-MIB 1.3.6.1.4.1.2021.13.14.1.0 dlmodNextIndex.0 2 
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�@�A
� 3.5 ���	/���/� MIB 0�� ����A ZTE ��/� ZXA10 

 
�@�A
� 3.3-3.5 ��.����	/���/� MIB A
�D.+��กก��.���/���ก��ก���ก�%� DSLAM 2�

���	/������.��/� MIB ��ก 3 -@+-!� ������Y�����"����  �+�,� ��กก������	� �/��/!�-@+-!�
���
�/� MIB �/��A
��,����ก������/� OID 4�����V�D���0+�กY�,�.0�� IETF ��/��ก��A
��/� Value 
�������	�
�����!��ก����/� MIB 1.3.6.1.2.1.1.5.0 SysName.0 4�����V��/�A
�23+�� �3���0�����ก�%� 
DSLAM 4����/���
�����ก�A
�AY�,�+�A
��.������ก�%��� ��A�กD�+2�0������.������ก�%� 1.	��  
A
���"�����Y��/� MIB .��ก!/�������	�ก�23+����/��ก� B��� PHP 4�����������.�D.+��ก
���	/��.��/�D��
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�@�A
� 3.6 �/��0��1���ก��2�ก���/� GetRequest �!� GetResponse ������+�,����ก�%� DSLAM 
 

# MIB Walk of 10.235.18.25 

MIB  OID  Name  Value 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.1.0 sysDescr.0 "ZTE ZXA10 SNMPv1/v2c Agent" 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.2.0 sysObjectID.0 1.3.6.1.4.1.3902.701.1 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.3.0 sysUpTime.0 355955500 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.4.0 sysContact.0 "Tel:800 830 1118" 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.5.0 sysName.0 PrangMoo_zte_01    
RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.6.0 sysLocation.0 plg 

RFC1213 1.3.6.1.2.1.1.7.0 sysServices.0 79 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.8.0 sysORLastChange.0 0 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1sysORID.1 1.3.6.1.2.1 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2sysORID.2 1.3.6.1.2.1.17 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3sysORID.3 1.3.6.1.2.1.16 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4sysORID.4 1.3.6.1.2.1.23 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5sysORID.5 1.3.6.1.2.1.14 

SNMPv2-MIB 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6sysORID.6 1.3.6.1.6.3.1 

 

    <? 
$ip = 192.168.1.2;                                                           ���������  
$port = �23�;                                                                    Host �� !���ก#$%&� Get Request  
$community = �public�;                                                                
if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) {    //  :;<=ก#$!>=!&�ก?@ ip.192.168.1.2 A&#B port  23 
$sysname = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0");  //  �/� MIB A
� Get D�,����ก�%� 
if(!empty($sysname)){                  
echo $sysname ;                                          //  J&#�� �K;ก$LM;�#N�#�!�@ก�?@ 
} 

       } 
       ?> 

…
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�@�A
� 3.6 ��.��/��0��1���ก��2�ก���/��/� GetRequest ��ก��  ������� ���D�
	�����ก�%� DSLAM ��,��	�!0 IP A
�+��ก���+�,� ��������ก�%�D.+�� 0+�����.��ก!/��กC��� 
ก!� .+�	 GetResponse ก!� ��	���4��5�����1.	���/�3���0�����ก�%� DSLAM ���� ������4��5�����
D.+�� 0+�����.��ก!/���4��5�����กC��AY�ก����.�กC 3���0�����ก�%��, IP Address �!� �/� 
Community �0+��@/W��0+��@!�+�,�   

��  ����� �,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM AY�,�+�A
�2�ก������� ����
-�.�ก�0�����ก�%�,�ก�
�,�-�.�ก��ก�.0���ก� ���ก�%� 1.	��  ����� ���+��0�0+��@!A
��	@/
2�W��0+��@!�+�,� 1.	��  ����� ������� �,�-�.�ก� 1.	��� /�ก��AY������ก��V�
�����   ��  ��ก��AY�,�+�A
�2�ก������� �,�-�.�ก���กก��	�����	@/0�����ก�%� 
DSLAM ��  A
������AY�,�+�A
�2�ก������� �,�-�.�ก�0���B����.!+�� 1.	��  A
�
��"����AY�ก������� A�ก ` ��	���!�D�/�ก�� 5 ��A
 �����2,+����ก�.@�!��  �������� �@+�,�
-�.�ก�D.+�	/��A��A/��A
 ���	/����.�2��@�A
� 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�@�A
� 3.7 �/��0��1���ก��2�ก���/� GetRequest �!� GetResponse ���������� ก��	�����	@/
0�����ก�%� DSLAM 

     
    <? 
    $sql = "SELECT  *  FROM  discovery ";  
    $dbquery = mysql_query($sql);                                              
    while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) {                     ^%=�!?_�N&#�ก#$��������`#ก          
    $ip = $result["ip"];                                                                    c#B������J�Bd# 

    $port = $result["port"]; 
    $community = $result["community"]; 
    $status_down = 'F'; 
    $status_up = 'N'; 
     if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 
     $sysname = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0"); 
     if(!empty($getname))  {                                                                                        !?_�N&#����ก#$!$_` 

     $sql= "UPDATE recheck SET  status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ;            %�@ก#$N?�J��N�&��� 

     $result = mysql_query($sql);                                                                                �K;ก$LM 

     } }eles{ 
     $sql= "UPDATE recheck SET  status='$status_down'   WHERE  ip='$ip' " ; 
     $result = mysql_query($sql); 

…
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�@�A
� 3.8 �/��0��1���ก��2�ก������� �,�-�.�ก� �������+��,�-�.�ก�  
 

��ก�@�A
� 3.8 0�����ก��AY����0����  2�ก������� �� �,�-�.�ก� 1.	
��  ���������กก������� �,���กก��	���	@/0�����ก�%� DSLAM 1.	������� �����!�
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,����1,�.,�ก����� � ����-�.�ก���  ����.�-! Alarm 2��@��  �-�A
� � Google 
Mab �!��/�0+���������-/��1A����A���!����A
� ��ก������  กC��AY�ก������� �,�-�.�ก�ก��
	���	@/0��1,�./�D��������  ����,�-�.�ก��� A�ก1,�.��  กC��AY�ก������� �,�
-�.�ก�0���B����.!+��/�D� 1.	��AY�ก������� �����!�,����1,�. ,�ก����� � �,�
-�.�ก�0���B����.!+����  กC����.�-! Alarm 2��@��  �-�A
� � Google Mab �!��/�
0+���������-/��1A����A���!����A
� ��ก������  กC��AY�ก������� 1,�./�D����� A�ก
1,�.A
��
�	@/2���   ���������� �� �!+���  กC��ก!� D�AY�ก������� �,�-�.�ก�0��
ก��	���	@//�D�1.	��  ����� ��AY�ก������� �  ��D������	` 

2��/��0��ก������� ����-�.�ก�0���B����.!+�� -@+����	0�กY�,�.���,�0��
ก���ก�.�,�-�.�ก�0���B����.!+��D�+������,� ��� ���,���ก��%,B@��B�	2�0�����ก�%���� 
�!����,���ก��  D55$�2�����A
�0�.0+��,���2,+ ��ก��D�/D.+ .���������0����.���	!���
	.0��
�,�-�.�ก�A������ก�%
.��/�D��
� 

ก�>���� 1.  ����"�#?ก(�	�������ก�@>ABC��B�
���@?ก�>= DSLAM 'C� 
1.	-@+����	�!��กA
����Y�,!�กก��0�� MIB Walk �����.��0+��@! MIB �ก
�	�ก� ก����+��,�

-�.�ก�0����%,B@�� ��������ก���ก�%� DSLAM �/!�-@+-!��!��/!���/�-@+-!��Y���V�+���
��  
����� ��%,B@��A
��@��ก����ก0+�กY�,�. ������$��ก��������
	,�	A
����ก�.ก� ���ก�%�2����� 
4���,�กA�� �/� MIB ��  ����� �,�-�.�ก�กC���������� �@+�,�0�����ก�%� DSLAM 2�
ก�%
A
��ก�.-�.�ก���ก���,���%,B@��D.+ �����2,+����ก�.@�!��  �������� �@+�!������ �,�
�ก�.��ก!/��ก/��A
����ก�.������
	,�	0���ก� ���ก�%� 2�A
��
�-@+����	��AY�ก������	�	/���+�	��ก 3 
-@+-!� ��	!���
	.0���/� MIB ��������.�D.+.���
� 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�@�A
� 3.9  �/� MIB �������%,B@���@�  ����A OPNET ��/� ULC-1000AN 

OID    Name  Value 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.115 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.115 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.117 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.117 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.118 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.118 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.119 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.119 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.120 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.120 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.121 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.121 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.122 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.122 LOS_ALARM_NE(14) 

1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.123 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.123 OVERHEAT_ALARM(202)   �KLdp��>%�� 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.124 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.124 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.125 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.125 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.126 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.126 LOS_ALARM_NE(14) 
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��ก�@�A
� 3.9 ��.��/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A OPNET ��/� ULC-
1000AN 4���-!A
�D.+� �/� ,�ก�ก�.�,�-�.�ก��ก
�	�ก� ��%,B@��B�	2�0�����ก�%� DSLAM 1.	
���ก�%�����.��/� MIB  1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11 .3.2.1.5.123 A
��
�/� Value = 202 
 
 
 
 
 
 
�@�A
� 3.10  �/� MIB �������%,B@���@�  ����A IPTran ��/� DSLAM 9048 
 

�@�A
� 3.10 �/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A IPTran ��/� DSLAM 9048 4���-!A
�
D.+� �/� ,�ก�ก�.�,�-�.�ก��ก
�	�ก� ��%,B@��B�	2�0�����ก�%� DSLAM 1.	���ก�%�����.��/� 
MIB 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.1.0 A
��
�/� Value = 1 ,�ก��%,B@���	@/2���.� A
��ก�����.�
�/� Value = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�@�A
� 3.11  �/�  MIB �������%,B@���@�  ����A ZyXEL ��/� IES-1030 
 

�@�A
� 3.11 �/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A ZyXEL ��/� IES-1030 4���-!A
�D.+
� �/� ,�ก�ก�.�,�-�.�ก��ก
�	�ก� ��%,B@��B�	2�0�����ก�%� DSLAM 1.	���ก�%�����.��/� 
MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10001 A
��
�/� Value = 0 ,�ก��%,B@���	@/2���.� A
��ก���
��.��/� Value = 2 

MIB  OID    Name 
  Value 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10000 sesSeries.6.2.2.1.5.10000 2 

ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10001 sesSeries.6.2.2.1.5.10001 2   �KLdp��> alarm Value = 0 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10002 sesSeries.6.2.2.1.5.10002 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10003 sesSeries.6.2.2.1.5.10003 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10004 sesSeries.6.2.2.1.5.10004 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10005 sesSeries.6.2.2.1.5.10005 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.15000 sesSeries.6.2.2.1.5.15000 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.15001 sesSeries.6.2.2.1.5.15001 2 
ZYXEL-MIB 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.15002 sesSeries.6.2.2.1.5.15002 2 

 

MIB          OID   Name   Value 

AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.1.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.1.0 1  �KLdp��>%��J&# Value = 1 

AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.2.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.2.0 0 
AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.3.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.3.0 66  
AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.4.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.4.0 64   
AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.5.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.5.0 70   
AirPair-MIB         1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.6.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.2.6.0 70   
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����A
� 3.2 �����/� MIB ���ก�%� DSLAM �ก
�	�ก� �B����.!+����������ก��%,B@���@� ��ก
,!�ก,!�	-@+-!� 
 

"C!"��( �@D�"C!"��( �D� MIB ��ก�@>ABC��'C� Value 

OPNET ULC-1000AN 1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5 202 
IPTran DSLAM9048 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.2.0 1 
NEC NECiPDSLAM 1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3 106 
Titan UMAP2110 1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3 106 

ZyXEL IES-1030 1.3.6.1.4.1.890.1.5.5.6.2.2.1.5.10001 10001 
 

ก�>���� 2.  ����"�#?ก(�'B����#�!��	ก��
�ก������;IIJ�����*����)�#)!�� 

�������	�
����!��ก.Y�����ก���K������ก�%� DSLAM A
��
 Port Interface Housekeeping 
��������ก Port .��ก!/����V� Port A
�23+�Y�,�� ก���3����/�������� 0+��@!��ก���ก�%�B�	��ก 2�
�������	D.+�Y�����"�������ก���� �@+�,�-�.�ก���ก�B����.!+���ก
�	�ก� ��  D55$�2�����A
� 4���
��J
.Y�����ก���!����	/��0���/� MIB �ก
�	�ก�  Alarm Housekeeping ��������.�D.+.���
� 

 

 
 
�@�A
� 3.12  ก���.������ก�%��3����/��Y�,�� ����� �,�-�.�ก�0����  D55$�2�����A
� 
 

�,!/�A
��� : http://eestud.kku.ac.th/~u4267248/protect/Chapter1.htm 
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Alarm Housekeeping ��V����ก�%�A
�AY�,�+�A
�2�ก���3����/�ก� ���ก�%�B�	��ก
�����A
����Y�0+��@!��กB�	��ก 2��������	�
��!��กA
����Y���  D55$�2�����A
�-�.�ก�,���2,+ ��ก��
D�/D.+ 1.	�!��ก23+���ก�%� Relay 220 VAC �!�23+�����C�����  �ก���.2�ก���3����/�ก� 
���ก�%� DSLAM ��ก�@�,�ก��  D55$���V��ก���  ��D�/�ก+�,�-�.�ก� �/,�ก��  D55$�
����A
��ก�.�,�-�.�ก����ก�%� Relay ��D�/�
D55$��!
�	����ก�%�AY�2,+ Relay ก!� ��AY������V��ก�
��. ���ก�%� DSLAM กC������������� �,�-�.�ก�D.+ 
 
 

 

 

 

 

 

�@�A
� 3.13 �/� MIB �����D55$�2�����A
�-�.�ก�  ����A IPTran ��/� DSLAN 9048 
 

�@�A
� 3.13 �/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A IPTran ��/� DSLAN 9048 4�����
����ก�/�,�ก�ก�.�,�-�.�ก��ก
�	�ก� ��  D55$�2�����A
�0�.0+�� ,���D�/������2,+ ��ก��D.+ 1.	
���ก�%�����.��/� MIB 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.1.0 A
��
�/� Value = 8 ,�ก��%,B@���	@/2�
��.� A
��ก�����.��/� Value = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�@�A
� 3.14 �/� MIB �����D55$�2�����A
�-�.�ก�  ����A OPNET ��/� ULC-1000AN 

MIB          OID  Name   Value 

1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.1.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.1.1.0 0    //  v�# HK 1 alarm J&# Value = 8 
1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.2.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.1.2.0 0 
1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.3.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.1.3.0 0 
1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.4.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.1.4.0 0 
1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.5.0 enterprises.3646.1300.300.8.2.1.5.0 0 
KH1 alarm J&# Value = 8   ,    HK2 alarm J&# Value = 4  ,  HK3 alarm J&# Value = 2  ,  HK4 alarm J&# Value = 1 
 

 

MIB          OID  Name   Value 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.209 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.209 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.210 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.210 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.211 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.211 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.212 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.212 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.213 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.213 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.214 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.214 "AC Fail(102)"   
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.215 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.215 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.216 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.216 LOS_ALARM_NE(14) 
1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.217 enterprises.5390.660.1.11.3.2.1.5.217 LOS_ALARM_NE(14) 

Value = 102 :�x �:ก>=:d!KA>=;ก!>ก?@$y@@z{{|#}x~B�� A>=;ก!>d$x��d�@$>ก#$z�&z=� 
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�@�A
� 3.14 �/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A OPNET ��/� ULC-1000AN 4�����
����ก�/�,�ก�ก�.�,�-�.�ก��ก
�	�ก� ��  D55$�2�����A
�0�.0+�� ,���D�/������2,+ ��ก��D.+ 1.	
���ก�%�����.��/� MIB 1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5.214 A
��
�/� Value = 102 ,�ก��  
D55$�����A
�ก!� ����V��ก� ���ก�%���D�/��.��/�2.`A
��ก
�	�ก� �/� Value = 102 2��/� MIB A
��	@/
2�ก!�/�.��ก!/�� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�@�A
� 3.15  �/�  MIB �����D55$�2�����A
�-�.�ก�  ����A Titan ��/� UMAP 2110 
 

�@�A
� 3.15 �/� MIB 0�����ก�%� DSLAM ��ก ����A Titan ��/� UMAP 2110 4�����
����ก�/�,�ก�ก�.�,�-�.�ก�ก� ��  D55$�2�����A
�0�.0+�� ,���D�/������2,+ ��ก��D.+ 1.	
���ก�%�����.��/� MIB 2�ก!�/� 1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3 A
��
�/� Value = 101 ,�ก��  D55$�
����A
�ก!� ����V��ก� ���ก�%���D�/��.��/�2.`A
��ก
�	�ก� �/� Value = 101 2��/� MIB A
��	@/2�ก!�/�
.��ก!/�� 

 
����A
� 3.3 �����/� MIB ���ก�%� DSLAM �ก
�	�ก� �B����.!+����������กD55$�����A
�-�.�ก� 
��ก,!�ก,!�	-@+-!� 
 

"C!"��( �@D�"C!"��( �D� MIB ��ก;IIJ���*����)�#)!�� Value 

Forth SN-6500 1.3.6.1.4.1.27995.1.3.2.3.1.1 81 
OPNET ULC-1000AN 1.3.6.1.4.1.5390.660.1.11.3.2.1.5 102 
IPTran DSLAM9048 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.1.0 8 
NEC NECiPDSLAM 1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3 101 
Titan UMAP2110 1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3 101 

         OID   Name   Value 

1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.1 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.1 116       gig1  down 
1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.2 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.2 117       gig2  down 
1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.3 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.3 106       ^ �̀��KLdp��>%�� 

1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.4 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.4 101        housekeeper 1 z{{|#A>=;ก!> 

1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.5 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.5 102        housekeeper 2 
1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.6 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.6 103         housekeeper 3 
1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3.7 enterprises.5833.19.1.4.3.1.3.7 104         housekeeper 4 
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��ก����A
� 3.2, 3.3 ���,C��/��/� MIB 0���/!�-@+-!�2�ก������� 
�B����.!+��0����  D55$�����A
�-�.�ก� �!��B����.!+��0����%,B@���@����
�/� MIB �!�
�/� Value A
��ก/��ก�� .�������������	�
�����!��กA
����Y���J
ก��กY�,�.��ก3���0��-@+-!�����` A
��
�	@/
2�W��0+��@!0����   1.	3���-@+-!����ก�%� DSLAM ����` ��  �������� �@+D.+��กก�����3��� 
Node ,���3������ก�%� DSLAM �����2,+�������Y���23+����/��ก� �/� MIB 0���/!�-@+-!�D.+
�	/���@ก+�� 4�����������.����	/��D.+���@�A
� 3.16  

 

 

 
�@�A
� 3.16  �/��0��1���ก��2�ก������� ���ก�%��/!�-@+-!������2,+������23+����/��ก� 
�/� MIB 0��-@+-!�����` D.+�	/���@ก+�� 

 
�/��0��ก����.�0+���������2�1A����A���!����A
� 
�������  ����� �,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM �������  ����� � ����

-�.�ก�0�����กก�%���  ���
ก�� ��A�ก�!���.�กC 2�W��0+��@!0����  �����  ��ก����
��  กC��.Y�����ก�� 

�/�0+���������-/��1A����A���!����A
� % ����A
�A
��ก�.�,�-�.�ก� �����2,+����ก�A
�.@�!
��  2,+�������� �@+�,�-�.�ก�D.+A��A/��A
�  ��1���� 1.	��  A
���"�����
ก���3����/�ก� 
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-@+2,+ ��ก��0+���������0�� ����A A
1�A
 �Y�ก�. (�,�3�) 3��� ��ก�� TOTSmart SMS 4���0+�����
���������ก� ��	!���
	./��`0�����ก�%� DSLAM ��.�D.+.���
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
�@�A
� 3.17  �/��0��1���ก��2�ก���/�0+���������-/��1A����A���!����A
� 
 

  

 

 

 

 

 

 
�@�A
� 3.18  �/��0��1���ก��2�ก���3����/�ก�  TOTSmart SMS 
 

�@�A
� 3.17, 3.18 ��.����	/��ก���3����/�ก� -@+2,+ ��ก��0+����������!�ก����.�-!
0��0+���������2�1A����A������� 1.	ก���3����/�ก� -@+2,+ ��ก��0+������������
ก���� � 
Username, Password, Port �!��/� Host ก����.�-!2�1A����A���!����A
�����.���	!���
	.0�� 
IP, ����A
��.���0�����ก�%� �����!�A
�-�.�ก� �!����,�0��ก���ก�.�,�-�.�ก� 

 
 
 
 

 
$sender="plg"; 
$timeDown=date("d-m-Y H:i:s"); 
$txtSMSDown ="IP: $ip\n"; 
$txtSMSDown.="%v#B�� :$Dslam\n"; 
$txtSMSDown.=":_�#:$timeDown\n"; 
$txtSMSDown.="%v#By: :%�N  $�ก#$^ก�z� \n"; 
 
} 
?> 

 

…
 

 

 

           

0+��@!A
��/���V�0+��������� 
-/�� ��ก��1A����A���!����A
�  

 
$username="test"; 
$password="test"; 
$host="203.113.16.136";  
$port="80";  
$path="/Send%20Text%20Message.htm"; 
$data="user=$username&password=$password&sender=$sender&ph 
onenumber=$phonenumber&text=$text";  
 
?> 

 

…
 

0+��@!�Y�,�� ก���3����/����ก� .+�	 
Username, password, ,��	�!0 host, port 
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�@�A
� 3.19  ���	/��ก����+�����0+���������-/��1A����A���!����A
� ��������ก���ก�%�0�.ก���./� 
 
 

                     
 

�@�A
� 3.20  ���	/��ก����+�����0+���������-/��1A����A���!����A
� ��������กD55$�����A
�0�.0+��  
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�@�A
� 3.21  ���	/��ก����+�����0+���������-/��1A����A���!����A
� ��������ก��%,B@���@�  
 

�@�A
� 3.19-3.21 ��.�ก����+������,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM �  0+���������
-/��1A����A���!����A
� 1.	��  ���
ก���� ��/� IP Address, 3�������A
����0�����ก�%�, �����!�A
�
�ก�.�,�-�.�ก� �!���+����,��/�-�.�ก�,���ก!� ����V��ก� �!���  ����+�0+��@!�.
	�ก���
ก
�����,�ก-!ก������� � �/��,��ก�.��ก!/��A
��ก�.0���D.+ก!� ����V��ก��!+� 

2�ก����ก�  ก��AY����2��/��/��` 0����  ����� �,�-�.�ก�2�B�����
0�����ก�%� DSLAM 2������0/�	2��@��  �-�A
� �
ก���� ���ก��AY����1.	23+B��� PHP �!�
�@��   JSON 2�ก����.ก��  

�/��ก��23+���-/����C D4�0����    
��V��/��A
�23+�./�ก� ��  -/��,�+���C D4� -@+23+�������0+���23+�����  ��ก

����������A
��3����/��	@/ก� ��  �����0/�	0������ก� 1.	2��/���
������ก� .+�	  
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-@+.@�!��  

�ก+D00+��@! DSLAM

�����/!  �ก+D0 ,��	�!01A����A���!����A
�

����0+��@!�,�-�.�ก�2��@��  ��	���

 ��A�ก���,��!���J
ก���ก+D0�,�-�.�ก�0�����ก�%�

�����/!  �ก+D0 0+��@! IP Address 

��.�-!��������ก�%� DSLAM B������@��  �-�A
�

�����/!  �ก+D0 0+��@! IP Address (�  ��/�./��)

 
 
�@�A
� 3.22  Use case ��.�����������2�ก��23+�����  � 0��-@+23+����Y�,�� 0+��@!�������� 
 

�@�A
� 3.22 Use case ��.�����������0����  � 4�������ก�.@�!��  ������
.Y�����ก�������/!  ,����ก+D00+��@!��������  ���	/��,�+���C D4�,�+���ก.����.�2��@�A
� 3.23 
1.	������.Y�����ก��D.+.���
� 

1) �����/!  �ก+D00+��@! IP Address ����ก�.@�!��  ������A
���AY�ก��������Y���� 
IP Address A
�+��ก��2,+��  �+�,����ก�%�D.+.+�	���� 1.	��  A
���"�������������/!  
�ก+D00+��@!D.+�����!� IP Subnets ,��� �����!� IP �.
	� .����.�2��@�A
� 3.24, 3.25 

2) �����/!  �ก+D00+��@! IP Address �  ��/�./�� ����������������.�ก�!���.��C�2�
ก�%
A
�+��ก��2,+��  AY�ก������� �,�-�.�ก��  A��A
 1.	�����������D.+�����!�,���� IP 
Address �A/����� .����.�2��@�A
� 3.25, 3.26 

3) �ก+D00+��@! DSLAM ����ก�.@�!��  ������A
���AY�ก�������0+��@! �ก+D00+��@!
�!�! 0+��@!0�����ก�%� DSLAM D.+�3/� ��.�.���0�����ก�%�1.	ก���ก+D0�/� Latitude, 
Longtitude �!�0+��@!�Y���ก��� ��ก�� .����.�2��@�A
� 3.27 
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4) �����/!  �ก+,��	�!01A����A���!����A
� ����ก�.@�!��  ������A
���AY�ก�������
,���! �!��ก+D0 0+��@!,��	�!01A����A���!����A
� �����23+2�ก���/�0+��������� .����.�2��@�A
� 
3.28-3.30 

5)  ��A�ก���,��!���J
ก���ก+D0�,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM ��������1	3��2�
ก���ก+D0�,�-�.�ก�2����� .����.�2��@�A
� 3.31 

6) ����0+��@!�,�-�.�ก��/!����ก�%� DSLAM 2��@��  ��	����  �0+�2��/�	 .��
��.�-!2��@�A
� 3.32 

7) ��.�-!���ก�%� DSLAM �  B�����2��@��  �-�A
� �����2,+����ก�.@�!��  
�������� �@+�B���B���ก�,����ก�.�,�-�.�ก�2�B�����A���,�.0�����ก�%� �!���.�.���0��
���ก�%�A
�Y��,�/�A
�������� ��-�A
�1.	ก���3����/�ก�  Google Map .����.�2��@�A
� 3.33-3.36 

 

 
 

�@�A
� 3.23  �/��0��1���ก��,�+���C D4�,�+���ก0����  � 
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�@�A
� 3.24  �/��0��1���ก��2�ก������� IP Address 
 

ก�������0+��@! IP Address 0�����ก�%� DSLAM ������.Y�����ก�������D.+A����  �����
!�,����D��
 ,��������������D.+��V��  A��� Subnets 1.	��  A
���ก�  ������������Y����D.+
������+��ก��0������ก�.@�!��   1.	ก��������/�D��
A�������  +���� ��/� Community 
�!� ,��	�!0 Port 0�����ก�%�����`   

 

 
 

�@�A
� 3.25  �/��0��1���ก��2�ก������� IP Address �  ��/�./�� 
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ก��������/�D��
����.���  ��/�./�� �����2,+����ก�.@�!��  ������.Y�����ก�������
D��
�0+���  1.	D�/+����2,+��  .Y�����ก��2��/��0��ก���+�,� �!���  ��AY�ก��
����� A��A
A
������ ก������� �,�-�.�ก�0�����ก�%� 
 

 
 

�@�A
� 3.26  �/��0��1���ก��2�ก��! 0+��@!���ก�%� DSLAM 
 

ก��! 0+��@!���ก�%� DSLAM ������.Y�����ก��! ��ก��ก��  D.+A��A
A
�+��ก�� 
1.	��  ��AY�ก��! ��ก��กW��0+��@!�+�,��!�W��0+��@!�����   
 

 
 

�@�A
� 3.27  �/��0��1���ก��2��ก+D00+��@!���ก�%� DSLAM 
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ก���ก+D00+��@!���ก�%� DSLAM 1.	����ก�.@�!��  �������ก+D00+��@!A
��ก
�	�0+��
�!��Y���V�2��/��A
���  D�/�������+�,�,�������� D.+��� �3/� 0+��@!�@�	� ��ก��A
�
�� -�.3�  Y��,�/�A
����0�����ก�%� DSLAM  ��-�A
� 

 

 
 

�@�A
� 3.28  �/��0��1���ก��2�ก�������,��	�!01A����A���!����A
� 
 

1.	��  ��ก�  2,+����ก�.@�!��  �����������,��	�!01A����A���!����A
�A
�
+��ก��2,+��  �/�0+��������� 1.	กY�,�.2,++���!��ก�Y���ก��� ��ก��A
��	@/2�����.@�! �!�
������������Y����,��	�!01A����A�D.+��+��ก��  
 

  
�@�A
� 3.29  �/��0��1���ก��2�ก��! ,��	�!01A����A���!����A
� 
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��  ������! ,��	�!01A����A���!����A
�A
�D�/+��ก����ก��ก��  D.+ 1.	
������! D.+�����!�,����,��	�!0 ,���������! D.+�����!�,!�	�!0,��	 
 

 
 

�@�A
� 3.30  �/��0��1���ก��2�ก���ก+D0,��	�!01A����A���!����A
� 
 

 ����ก�.@�!��  �������ก+D0 0+��@!,��	�!01A����A���!����A
�A
�+��ก��2,+�/�
0+��@!�ก
�	�ก� �,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM 
  

 
 

�@�A
� 3.31  �/��0��1���ก��2�ก�� ��A�ก���,��!���J
ก���ก+D0 

DPU



52 

  

����ก�.@�!��  ������A
��� ��A�ก�,�-�.�ก��!�0�������J
ก���ก+D0�,�-�.�ก�
0�����ก�%� 1.	��  �����.2,+-@+23+����������!��ก���,�0���,�-�.�ก�D.+ �������V����1	3��
2�ก���ก+D0�,�-�.�ก�2����� 
 

 
 

�@�A
� 3.32  �/��0��1���ก��2�ก������0+��@!�,�-�.�ก�2��@��  ��	��� 
 

ก������-!�,�-�.�ก��!���J
ก��.Y�����ก���ก+D0�,�-�.�ก�0�����ก�%� DSLAM 
����������� D.+2��@��  ก��5 ����� �K���D��
2.D��
,����D.+ ����� �  �� ����
�.�����A
�+��ก��D.+ 
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4  
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3.3
5  
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3.3
6  
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��ก�@�A
� 3.33-3.36 ก����.�-!2�B�����0�����ก�%�2������0/�	A���,�.2��@��  
�-�A
� ��  ������A
�����.���	!���
	.�ก
�	�ก� ����A
��.������� �!���������.�-!�/�
���ก�%��	@/2�����B���ก�,����ก�.�,�-�.�ก��ก�.0��� ,�ก���ก�%�.��ก!/���	@/2�����B���ก�
����.�-!��V��
�0
	� ,�ก��  ����� � �,�-�.�ก��/����ก�%� DSLAM D�/�������./�
D.+,���0�.ก���./�ก� ��  ����.�-!��V��
�.��!��
0+�������+�����.+��0�����0��
��C D4��/� �.
��!� Down ����� .+�	� ,�ก���ก�%��ก�.�,�-�.�ก���ก�B����.!+����
��.�-!��V��
�+� �!�������!��ก�!��กA
�Y��,�/�0�����ก�%�A
��ก�.�,�-�.�ก���  ���ก+กC����.�
�ก
�	�ก� ��	!���
	.0���,�-�.�ก��/��ก�.�,�-�.�ก���ก���,�2. ,�ก���ก�%�.��ก!/���	@/2�
����B���ก�������!��กA
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บทท่ี 4 

การทดสอบระบบ 

 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงการทดสอบระบบท่ีไดพัฒนาขึ้น เพ่ือประเมินผลการใชงาน

และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น โดยไดทําการทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นโดย จําลองสถานการณ

จริงกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงองคกรหนึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  ในการทดสอบ

กําหนดใหมีการจําลองสถานการณจริงท่ีไดกําหนดใหเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ DSLAM 

ครั้งละ 1 โหนดดังนี้ 

1) จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณ DSLAM ใหบริการไมได 

2) จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับสายส่ือสัญญาณ  

3) จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณเช่ือมตอ 

4) จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติจากสภาพแวดลอมเนื่องจากอุณหภูมิสูง 

5) จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติจากสภาพแวดลอมเนื่องจากระบบไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ 

 

 
รูปท่ี 4.1 การติดตั้ง Server ท่ีพัฒนาเขากับระบบเครือขายผูใหบริการ 
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4.1  การทดสอบการทํางานของระบบ 

การทดสอบระบบท่ีพัฒนาจะทําการทดสอบกับอุปกรณ DSLAM จากหลากหลาย

ผูผลิต ซ่ึงสามารถแสดงผลการทดสอบแบบภายรวมของอุปกรณท่ีนํามาทดสอบสามารถแสดง

รายละเอียดไดในตารางท่ี 4.1 ในงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดในการทดสอบระบบใหสามารถใชงานได

กับอุปกรณอยางนอยจาก 3 ผูผลิต โดยทดสอบครั้งละ 1 โหนดจากอุปกรณท้ังหมด 128 โหนด กับ

สถานการณตางๆท่ีไดกําหนดไวจํานวน 5 ครั้ง/โหนด/สถานการณ/ผูผลิต ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการทดสอบในภาพรวมเหตุผิดปกติอุปกรณ DSLAM แตละผูผลิต  

 

  

สถานการณที่ 1 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติจากอุปกรณ DSLAM ใหบริการไมได 

 การทดสอบในสวนนี้ไดทําการทดสอบโดยการปดสวิตซไฟฟา DC ท่ีติดตั้งอยูใน

อุปกรณ DSLAM เพ่ือจําลองวาเกิดอุปกรณ DSLAM ทํางานผิดปกติเองจากสาเหตุใดก็ตามท่ีทําให

อุปกรณไมสามารถใหบริการได 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบจากเหตุผิดปกติจากอุปกรณ DSLAM  

 

รายการ สง / คร้ัง ไมสง / คร้ัง ความถูกตองคิดเปน % 

สงขอความส้ัน 45 0 100 % 

แสดงผลในเว็ปไซต 45 0 100 % 

ผูผลิต รุนผูผลิต 
ความสามารถในการตรวจสอบเหตุผิดปกติ 

การยังคงอยู ไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ อุณหภูมิสูง 

Forth IPDL-48D  ไมมี Alarm Housekeeping ไมมี Alarm 

Forth MSAN SN-6500   ไมมี Alarm 

Forth MSAN SN-6900   ไมมี Alarm 

Titan UMAP 2110    

NEC NECiPDSLAM    

IPTran DSLAM 9048    

OPNET ULC-1000AN    

Huawei MA5600T    

ZyXEL IES-1030  ไมมี Alarm Housekeeping  
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สถานการณที่ 2 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับสายส่ือสัญญาณ  

ซ่ึงสายส่ือสัญญาณเปนส่ือท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอระหวางอุปกรณ DSLAM กับระบบ

เครือขายของผูใหบริการ โดยในท่ีนี้เปนสายเคเบิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber) 

 

ตารางท่ี 4.3  ผลการทดสอบเหตุผิดปกติกับสายส่ือสัญญาณ 

 

รายการ สง / คร้ัง ไมสง / คร้ัง ความถูกตองคิดเปน % 

สงขอความส้ัน 45 0 100 % 

แสดงผลในเว็ปไซต 45 0 100 % 

 

สถานการณที่ 3 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณเชื่อมตอ  

อุปกรณท่ีเช่ือมตอเปนอุปกรณทําหนาท่ีเปนสวิตซหรือกั้นกลางระหวางอุปกรณ 

DSLAM เขากับระบบเครือขายผูใหบริการ ซ่ึงในท่ีนี้จะหมายถึงอุปกรณ Switch, Media Convertor 

เปนตน 

 

ตารางท่ี 4.4  ผลการทดสอบเหตุผิดปกติจากอุปกรณเช่ือมตอ 

 

รายการ สง / คร้ัง ไมสง / คร้ัง ความถูกตองคิดเปน % 

สงขอความส้ัน 45 0 100 % 

แสดงผลในเว็ปไซต 45 0 100 % 

 

สถานการณที่ 4 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเนื่องจากอุณหภูมิสูง 

เนื่องจากภายในอุปกรณ DSLAM จากหลากหลายผูผลิตสวนใหญจะมีระบบตรวจสอบ

อุณหภูมิภายในของอุปกรณ เพ่ือปองกันอุปกรณเกิดความเสียหายมากขึ้นหากอุณหภูมิภายในตัว

อุปกรณสูงเกิดจากขอกําหนดของผูผลิต เพ่ือใหวิศวกรดูแลระบบไดหาสาเหตุของการเกิดอุณหภูมิ

สูง เพ่ือใหอุปกรณสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดยาวนานขึ้น  
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ตารางท่ี 4.5  ผลการทดสอบเหตุผิดปกติจากสภาพแวดลอมเนื่องจากอุณหภูมิสูง 

 

รายการ สง / คร้ัง ไมสง / คร้ัง ความถูกตองคิดเปน % 

สงขอความส้ัน 30 0 100 % 

แสดงผลในเว็ปไซต 30 0 100 % 

 

สถานการณที่ 5 จําลองวาเกิดเหตุผิดปกติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเนื่องจากระบบไฟฟา

พ้ืนที่ 

เนื่องจากอุปกรณ DSLAM สวนใหญท่ีติดตั้งในปจจุบันจะติดตั้งอยูภายนอกชุมสายทํา

ใหเกิดความยุงยากในการเฝาระวังเหตุผิดปกติท่ีเกิดจากระบบไฟฟาขัดของ ระบบท่ีออกแบบจะทํา

ใหวิศวกรดูแลระบบไดสามารถรับรูกอนวาเกิดผิดปกติกับระบบไฟฟา กอนท่ีอุปกรณ  DSLAM จะ

ไมสามารถใหบริการได 

 

ตารางท่ี 4.6  ผลการทดสอบเหตุผิดปกติจากสภาพแวดลอมเนื่องจากไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ 

 

รายการ สง / คร้ัง ไมสง / คร้ัง ความถูกตองคิดเปน % 

สงขอความส้ัน 35 0 100 % 

แสดงผลในเว็ปไซต 35 0 100 % 
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บทท่ี 5 

บทสรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

ในบทนี้จะเปนการอภิปรายเพ่ือสรุปผลท่ีไดจากการทดสอบงานวิจัย รวมท้ังขอจํากัด

ของระบบท่ีพบจากการทดสอบระบบ และขอเสนอแนะสําหรับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยนี้

ตอไปเพ่ือแกขอบกพรองของระบบใหมีประสิทธิภาพของระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

5.1.1.1 ในการพัฒนาระบบเฝาระวังอุปกรณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผานบริการ

ขอความส้ัน ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย คือสามารถศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบเฝาระวัง

อุปกรณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ัน โดยประยุกตใชซอฟตแวร APPSER 

และภาษา PHP ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.1.1.2 ระบบเฝาระวังอุปกรณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ัน  

สามารถแจงเหตุผิดปกติแบบขอความส้ันผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไปยังวิศวกรท่ีดูแลระบบ 

และสามารถแสดงผลในเว็ปไซตไดโดยอัตโนมัติ 

5.1.1.3 ไดมีการจําลองสถานการณจริงเพ่ือการทดสอบระบบท่ีพัฒนา และสามารถ

พิสูจนไดวาระบบสามารถใชงานไดจริง 

5.1.2 สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย ซ่ึงไดใหความสําคัญกับระบบเฝาระวังอุปกรณ 

DSLAM โดยการประยุกตใชโปรแกรม APPSERV รวมหลักการของ SNMP Protocal ระบบเฝา

ระวังอุปกรณ DSLAM และแจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ัน  จากการทดสอบการทํางาน

ตางๆ ตามขอบเขตของระบบ สามารถสรุปผลไดดังนี ้

5.1.2.1 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถคนหาอุปกรณ DSLAM ท่ีตองการได 

5.1.2.2 ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถตร วจสอบเหตุผิดปกติอุปกรณ DSLAM ไดตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยระบบสามารถ 

1) แจงเตือนเหตุผิดปกติแบบขอความส้ันผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

2) แสดงผลเหตุผิดปกติในรูปแบบเว็ปไซต 
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5.1.2.3 ภายหลังการพัฒนา ไดมีการทดสอบการใชงานระบบจริงกับผูใหบริการ

อินเตอรเนต็ความเร็วสูงรายหนึ่งในจังหวัดพัทลุง โดยมีการคนหาอุปกรณ และจําลองสถานการณ

จริงกับระบบเกี่ยวกับความผิดปกติของอุปกรณ DSLAM ผลปรากฎวาระบบสามารถทํางานไดท้ัง

ในสวนของการคนหาอุปกรณ และสวนของการตรวจสอบเหตุผิดปกติของอุปกรณเพ่ือแจงเตือน

เม่ือเกิดเหตุผิดปกติแบบขอความส้ัน โดยไมมีขอผิดพลาดใดๆ 

 

5.2  ขอจํากัดของระบบ  

5.2.1 ระบบคนหาอุปกรณดีสแลม หากระบบมีการเพ่ิมการคนหาอุปกรณดีสแลมแบบ Subnets 

จํานวนมาก จะทําใหระบบคนหาจะคนหาไดชาตามจํานวนของ Subnet ท่ีมีในระบบ โดยระบบจะ

ใชเวลาในการคนหาเปนเวลา 220 – 250 วินาที/Subnet    

5.2.2  ระบบตรวจสอบเหตุผิดปกติ จากสาเหตุการยังคงอยูของอุปกรณ  DSLAM เนื่องจาก

ระบบตองการความถูกตองและรวดเร็วมากท่ีสุดในการตรวจสอบเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM 

การออกแบบระบบจึงมีกระบวนการตรวจสอบซํ้ากับอุปกรณท่ีตรวจสอบพบเหตุผิดปกติเกี่ยวกับ

การยังคงอยูของอุปกรณ DSLAM โดยไดกําหนดใหทําการตรวจสอบซํ้า 2 ครั้ง และระยะเวลาใน

การตรวจสอบจะขึ้นอยูกับผูดูแลระบบ หรือวิศวกรดูแลระบบเปนผูกําหนดโดยผูดูแลระบบสามารถ

กําหนดไดเอง ตามตองการ  (Default ครั้งละ  10 วินาที) หากในชวงเวลาเดียวกันเกิดเหตุผิดปกติ

เกี่ยวกับการยังคงอยูของอุปกรณ DSLAM จํานวนหลาย ๆ NODE จะทําใหวิศวกรสามารถรับรู เหตุ

ผิดปกติไดชาตามระยะท่ีทําการตรวจสอบซํ้าดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ระบบจึงสามารถใชงานไดดีกับ

กรณีท่ีเกิดเหตุผิดปกติครั้งละ 1 โหนด  

5.2.3  ระบบตรวจสอบเหตุผิดปกติสภาพแวดลอม เกี่ยวกับ ระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีขัดของหรือ

ใหบริการไมได ระบบจะสามารถตรวจสอบและใชงานไดกับอุปกรณดีสแลมท่ีมี Alarm 

Housekeeping เทานั้น ซ่ึง Admin ตองดําเนินการวิจัยหาคา MIB ท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงของ Alarm 

Housekeeping ซ่ึงแตละผูผลิตและรุนผูผลิตจะมีคา MIB และ Value ท่ีแตกตางกัน  ทําให เกิดความ

ยุงยากหากผูใหบริการอินเทอรเน็ตมีการจัดหาอุปกรณ DLSAM ท่ียังไมเคยมีใชงานมากอนหนานี้

หรือผูผลิตอุปกรณ DSLAM ไมมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคา MIB 

   

5.3  ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้นําเสนอระบบเฝาระวังอุปกรณ DSLAM และแจ งเหตุผิดปกติผานบริการ

ขอความส้ัน โดยนําหลักการของ SNMP Protocol มาประยุกตใชงานรวมกับภาษา PHP มาทําหนาท่ี

ในการคนหาและตรวจสอบเหตุผิดปกติอุปกรณ DSLAM และใหสามารถแจงเตือนเหตุผิดปกติผาน
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บริการขอความส้ัน และแสดง ผลเหตุผิดปกติในรูปแบบแผนท่ีบนเว็บไซตได อี กท้ังผูใชงานยัง

สามารถเขาใชงานระบบผานเว็บเพจ เพ่ือเพ่ิม/ลบ หรือแกไขขอมูลอุปกรณ  DSLAM เพ่ือการคนหา

และตรวจสอบเหตุปกติอุปกรณ DSLAM เม่ือระบบตรวจสอบพบเหตุผิดปกติระบบก็จะแจงเตือน

เหตุผิดปกติแบบขอความส้ันผานบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พรอมท้ังแสดงผลสภาพการยังคงอยูของ

อุปกรณ  DSLAM ในภาพรวมรูปแบบแผนท่ีในเว็บไซตใหวิศวกรดูแลระบบใหสามารถรับรูเหตุ

ผิดปกติไดโดยอัตโนมัติ จากการทดลองการทํางานของระบบ  

5.3.1  สวนของการคนหาอุปกรณ DSLAM สามารถคนหาไดถูกตองครบถวน แตหากมีการใช

งานจํานวน IP ใน Subnets นั้น ๆ จํานวนไมมาก ควรจะมีการเพ่ิม IP แบบครั้งละ 1 IP แทนการเพ่ิม 

IP แบบ Subnets เพ่ิมลดระยะเวลาในการคนหาอุปกรณดีสแลม  

5.3.2 สวนของการตรวจสอบเหตุผิดปกติ การยังคงอยู สามารถตรวจสอบเหตุไดตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แตเนื่องจากในระบบเครือขายของผูใหบริการท่ีนํามาทดสอบมีการติดตั้ง

ใชงานอุปกรณดีสแลมจํานวนมาก เนื่องจากระบบตรวจสอบเหตุผิ ดปกติการยังคงอยูของอุปกรณ 

DSLAM ตองการความถูกตองและรวดเร็วท่ีสุด หากมีการตรวจสอบไมพบการยังคงอยูระบบมีการ

ออกแบบใหมีการตรวจสอบเหตุผิดปกติดังกลาวซํ้าเปนเวลา 2 ครั้ง ซ่ึงผูดูแล ระบบสามารถ

กําหนดคาไดเองหรือสามารถแกไขไดตามตองการ (Defualt 10 วินาที) จากเหตุผลดังกลาวขางตน

หากเกิดเหตุผิดปกติจากการยังคงอยูของอุปกรณ DSLAM ในชวงเวลาเดียวกันจํานวนหลาย ๆ 

Node จะทําใหระบบแจงเหตุผิดปกติผานบริการขอความส้ันไดชาลงตามจํานวนของอุปกรณ 

DSLAM ท่ีระบบไมสามารถตรวจสอบพบการยังคงอยูได 

5.3.3 สวนของการตรวจสอบเหตุผิดปกติจากสภาพแวดลอม เนื่องจากผูผลิตอุปกรณ DSLAM 

สวนใหญจะไมมีการเปดเผยขอมูลคา MIB และแตละผูผลิตอุปกรณ DSLAM ยังมีคา MIB เกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นวิศวกรดู แลระบบจําเปนตองทําการวิจัยคา MIB ดังกลาวจาก

อุปกรณ DSLAM ของแตละผูผลิตเอง ทําใหเกิดความยุงยากหากมีการขยายระบบใหมี

ความสามารถในการการตรวจสอบเหตุผิดปกติกับสภาพแวดลอม  
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ภาคผนวก ก 

ก 1  APPSERV1

APPSERV คือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา โอเพนซอรสซอฟตแวร หลายๆอยางมารวมกันโดยมี Package 

หลักคือ Apache , PHP , MySQL , phpMyAdmin ประโยนชของโปรแกรม APPSERV เพื่อลดข้ันตอนการติดต้ังท่ี

ยุงยากและใชเวลานานโดยใชเวลาในการติดต้ังเพียง 1 นาที ทุกอยางก็ติดต้ังเสร็จสมบูรณระบบตางๆก็พรอมท่ีจะ

ทํางานไดทันทีท้ัง Web Server, Database Server  

 

 

ก 2  ภาษาพีเอชพี (PHP) 1

2,
2

3,
3

4 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) คือ  ภาษาคอมพิวเต อรในลักษณะเซิรฟเวอร- ไซด 

สคริปต  โดยลิขสิทธ์ิอยูในลักษณะโอเพนซอรส  ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต  และแสดงผล

ออกมาในรูปแบบเอชทีเอ็มแอล  (HTML) โดยมีรากฐานโครงสรางคําส่ังมาจากภาษา  ภาษาซี  ภาษาจา

วา และ ภาษาเพิรล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นงายตอการเรียนรู ซ่ึงเปาหมายหลักของภาษานี้ คือใหนักพัฒนา

เว็บไซตสามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีความตอบโตไดอยางรวดเร็ว 

ก 2.3.1  คุณสมบัติของภาษาพีเอชพี 

การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะเอชทีเอ็มแอล   ซ่ึงจะไมแสดงคําส่ังท่ีผูใช

เขียน ซ่ึงเปนลักษณะเดนท่ีพีเอชพีแตกตางจากภาษาในลักษณะไคลเอนต- ไซด สคริปต  เชน ภาษาจาวา

สคริปต  ท่ีผูชมเว็บไซตสามารถอาน ดูและคัดลอกคําส่ังไปใชเองได นอกจากนี้พีเอชพียังเปนภาษาท่ี

เรียนรูและเริ่มตนไดไมยาก โดยมีเครื่องมือชวยเหลือและคูมือท่ีสามารถหาอานไดฟรีบนอินเ ทอรเน็ต 

ความสามารถการ ประมวลผลหลักของพีเอชพี ไดแก การสรางเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคําส่ัง การอาน

ขอมูลจากผูใชและประมวลผล การอานขอมูลจากดาตาเบส  ความสามารถจัดการกับคุกกี้  ซ่ึงทํางาน

เชนเดียวกับโปรแกรมในลักษณะ ซีจีไอ  (CGI) คุณสมบัติอ่ืนเชน  การประมวลผลตามบรรทัด

คําส่ัง  (command line scripting) ทําใหผูเขียนโปรแกรมสรางสคริปตพีเอชพี ทํางานผานพีเอชพีพาร

เซอร (PHP parser) โดยไมตองผานเซิรฟเวอรหรือ  เบราวเซอรซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับ  Cron (ในยูนิกซ

หรือลีนุกซ ) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส ) สคริปตเหลานี้สามารถนําไปใชในแบบ Simple text 

processing tasks ได 

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแมวาจุดประสงคหลักใชในการแสดงผลเอชทีเอ็มแอล   แตยัง

สามารถสราง เอ็ก เอชทีเอ็มแอล   (XHTML) หรือ เอ็กเอ็มแอล  (XML) ได นอกจากนี้สามารถทํางาน

รวมกับคําส่ังเสริมตางๆ พีเอชพีมีความสามารถอยางมากในการทํางานเปนปร ะมวลผลขอความ จาก 
                                                
1 ไทยเน็คสเต็ป. (2553). Appserv setup. สืบคนเมื่อ 13 ก.ค. 2553, จาก http://www.thainextstep.com/php 
2 วิกิพีเดีย. (2553). ภาษา PHP. สืบคนเมื่อ 10 พ.ค. 2553, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพ ี
3 ปรีชา ปะสีละเตสัง. (2553) พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันดวย PHP รวมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
4 PHP.net (2010). SNMP. Retrieved August 15 2010, form http://php.net/manual/en/book.snmp.php 
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POSIX Extended หรือ รูปแบบเพิรลท่ัวไป เพ่ือแปลงเปนเอกสารเอ็กเอ็มแอล    

 เม่ือใชพีเอชพีในการทําอีคอมเมิรซสามารถทํางานรวมกับโปรแกรมอ่ืน  เชน Cybercash 

Payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพ่ือใชในการสรางโปรแกรมทํา

ธุรกรรมทางการเงิน 

ก 2.3.2  การรองรับของภาษาพีเอชพี 

คําส่ังของพีเอชพี สามารถสรางผานทางโปรแกรมแกไขขอความท่ัวไป  เชน  โนตแพด

หรือ vi ซ่ึงทําใหการทํางานพีเอชพี  สามารถทํางานไดในระบบปฏิบัติการหลักเกือบท้ังหมด  โดยเม่ือ

เขียนคําส่ังแลวนํามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web 

Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย. สําหรับสวนหลักของภาษาพีเอชพี ยังมี Module ในการรองรับซีจีไอมาตรฐาน ซ่ึง

ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานเปนตัวประมวลผลซีจีไอดวย และดวย ภาษาพีเอชพี มีอิสรภาพในการเลือก

ระบบปฏิบัติการ และเว็บเซิรฟเวอร นอกจากนี้ยังสามารถใชสรางโปรแกรมโครงสราง  สรางโปรแกรม

เชิงวัตถุ (OOP) หรือสรางโปรแกรมท่ีรวมท้ังสองอยางเขาดวยกัน 

ภาษาพีเอชพีสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลไดหลายชนิด ซ่ึงฐานขอมูลสวนหนึ่งท่ีรองรับ

ไดแก  ออราเคิล  dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสรางของฐานขอมูล

แบบ  DBX ซ่ึงทําใหพีเอชพีใชกับฐานขอมูลอะไรก็ไดท่ีรองรับรูปแบบนี้ และ ภาษา พีเอชพียัง

รองรับ ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเปนมาตรฐานการเช่ือมตอฐานขอมูลท่ีใชกันแพรหลาย

อีกดวย คุณสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลตางๆ ท่ีรองรับมาตรฐานโลกนี้ได 

ภาษาพีเอชพียังสามารถรองรับการส่ือสารกับการบริการในโปรโตคอลตางๆ เชน LDAP, 

IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (บนวินโดวส ) และอ่ืนๆ อีกมากมา ย สามารถเปด Socket 

บนเครือขายโดยตรง และ ตอบโตโดยใช โปรโตคอลใดๆก็ได ภาษาพีเอชพีมีการรองรับสําหรับการ

แลกเปล่ียนขอมูลแบบ WDDX Complex กับ Web Programming อ่ืนๆ ท่ัวไปได ในสวน 

Interconnection  ภาษาพีเอชพีมีการรองรับสําหรับ Java objects ใหเปล่ียนเปน PHP Object แลวใชงาน 

และสามารถใชรูปแบบ CORBA เพ่ือเขาสู Remote Object ไดเชนกัน 
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ก 3  MySQL5

MySQL คือ โปรแกรมฐานขอมูล มีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางมีโครงสราง และรองรับคําส่ัง 

SQL เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลอยางมืออาชีพ ยังมีเครื่องมืออีกหลายอยาง ท่ีทานตองใชรวมกัน

อยางสอดคลอง จึงจะนําไปพัฒนาระบบฐานขอมูลซับซอน ตามความตองการของผูใชไดสําเร็จสม

ประสงค เชน การบริการเว็บ ภาษาสําหรับพัฒนาเว็บ ระบบปฏิบัติการ และคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม การ

ใช MySQL ในฐานะนักเรียน เปนเพียงจุดเริ่มตนของการสรางระบบท่ีสมบูรณ แมนักเรียนจะพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเปนโครงงานกอนจบไดสมบูรณ แตนั่นก็เปนเพียงระบบหนึ่ง การหาเวลาศึกษาหลาย ๆ 

ระบบจะทําใหนักเรียนเขาใจระบบฐานขอมูลมากขึ้น  

,
5

6,
6

7 

SQL เปนภาษาสอบถามขอมูล หรือภาษาจัดการขอมูลอยางเปนโครงสราง มีการพัฒนา

โปรแกรมเพ่ือรองรั บ SQL ขึ้นมากมาย และระบบฐานขอมูลในปจจุบันเกือบทุกระบบ รองรับ SQL 

ท้ังส้ิน รวมถึง MySQL, MsSQL, PostgreSQL, หรือ MS Access เปนตน สําหรับโปรแกรมฐานขอมูลท่ี

รองรับ  SQL ในอันดับตน ๆ คือ MySQL เพราะเปน Open source ท่ีใชงานไดท้ังใน Linux และ 

Windows  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 ไทยออล. (2553). MySQL คือ. สืบคนเมื่อ 2 ก.ค. 2553, จาก http://www.thaiall.com/mysql/indexo.html 
6 ปรีชา ปะสีละเตสัง. เลมเดิม.  
7 ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย. (2553). Mysql. สืบคนเมื่อ 15 พ.ย. 2553, จาก 

http://www.thaicert.org/paper/unix_linux/mysql.php 
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ภาคผนวก ข 

JSON 
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ภาคผนวก ข 

 

ข 1  JSON8

JSON (JavaScript Object Notation) เปนรูปแบบขอมูลซ่ึงออกแบบมาเพ่ือใชสําหรับแลกเปล่ียน

ขอมูลระหวางระบบ  ขอมูลในรูปแบบ JSON นี้สามารถเขียนและอานไดท้ังจากเทคโนโลยีฝงเชิรฟเวอร

และ Java script บนเบราเซอร โดยการทํางานของการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีสมบูรณนั้นจะตองแปลงขอมูล

ระหวางรูปแบบของ JSON และออบเจ็กตในโปรแกรมในท้ังสอง คือท้ังไปและกลับ ดังแสดงในรูปท่ี 

2.13 

,
8

9 

 
 

รูปท่ี 2.14  รูปแสดงสถาปตยกรรมในรูปแบบ JSON 

 

แหลงท่ีมา : http://en42chart.blogspot.com/2008/11/json.html 

 

JSON ถูกสรางขึ้นจากชุดขอมูลของ  literal object notation ใน javascript JSON จะใช  []

แทน array และใช {} แทน hash (หรือ associate array ) แตละสมาชิกคั่นดวย  comma (,) และแตละช่ือ

สมาชิกคั่นดวย colon (:) 

JSON จะใช [] แทน array และใช {} แทน hash (หรือ associate array ){ 

"firstName": "John", 

"lastName": "Smith", 

"address": {"streetAddress": "21 2nd Street","city": "New York","state": "NY", 

                                                
8 วิกิพีเดีย. (2553). ภาษา PHP. สืบคนเมื่อ 10 พ.ค. 2553, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพ ี
9 ปรีชา ปะสีละเตสัง. (2553) พัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันดวย PHP รวมกับ MySQL และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
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"postalCode": 10021}, 

"phoneNumbers": ["212 555-1234","646 555-4567"] 

} 

การแปลง JSON กลับเปนขอมูลจะไดดังนี ้

function ReadJson(){ 

      var ajax = Init_AJAX(); 

      ajax.onreadystatechange = function(){ 

if ( ajax.readyState == 4 ){ 

if ( ajax.status == 200 ){ 

var datas = eval( '(' + RemoveChar(ajax.responseText) + ')' ); // JSON 

} 

} 

       } 

ajax.open( "get" , "json.php" , true ); 

ajax.setRequestHeader( "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded" ); 

ajax.send( null ); 

} 

ตัวอยางการการเรียกใชฟลดขอมูลมีดังนี ้

datas.firstname จะมีคาเทากับ John 

datas.address.postalCode จะมีคาเทากับ 10021 

datas.phoneNumbers[0] จะมีคาเทากับ 212 555-1234 
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ภาคผนวก ค 

PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบ 
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ภาคผนวก ค 

 

ค 1  PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบ 

PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบเพ่ือคนหาอุปกรณ DSLAM ท่ีติดตั้งใชงานในโครงขายผู

ใหบริการโทรคมนาคม สามารถแสดงไดดังนี้ 

<? 

$sql = "SELECT  *  FROM  ipsubnet  ";  

$dbquery = mysql_query($sql);  

while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) { 

 $id = $result["id"]; 

$ip = $result["ip"]; 

 $port = $result["port"]; 

 $community = $result["community"]; 

 $sysname = $result["sysname"]; 

 $chkNameIP_10 = strrpos($ip, "000" ); 

 if  ($chkNameIP_10 === false){ 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 $sysname = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0",500000,1); 

 $sysname=ereg_replace("STRING: ","",$sysname); 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 if(!empty($sysname)){ 

 // Check Data In Datbase where ip equal ip input 

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  discovery  WHERE ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows =mysql_num_rows($resultCheck); 

 if ($rows == 0){ 

 $m_id=f_maxid ("discovery",$dbname,"id"); 

 $sql= "INSERT INTO  discovery  (id,ip,port,sysname,community,lastcheck) VALUES 

('$m_id',$ip','$port','$sysname','$community','$lastcheck') " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 
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$sql= "UPDATE  discovery  SET port='$port' , community='$community', 

lastcheck='$lastcheck'  WHERE ip='$ip'  " ;  

 $result = mysql_query($sql); 

 }}} 

 }else{  

 $ip_1 = substr($ip, 0, -3); 

 for ($i=1; $i <254; $i++) { 

 $ip_2 = $ip_1.+$i ; 

 if(@fsockopen($ip_2,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 $sysname_11 = @snmpget($ip_2, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0",500000,1); 

 $sysname_11 = ereg_replace("STRING: ","",$sysname_11); 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 if(!empty($sysname_11)){ 

 // Check Data In Datbase where ip equal ip input 

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  discovery  WHERE ip='$ip_2'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows =mysql_num_rows($resultCheck); 

 if ($rows == 0){ 

 $m_id=f_maxid ("discovery",$dbname,"id"); 

 $sql= "INSERT INTO  discovery  (id,ip,port,sysname,community,lastcheck) VALUES 

('$m_id',$ip_2','$port','$sysname_11','$community','$lastcheck') " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $sql= "UPDATE  discovery  SET port='$port' , community='$community', 

lastcheck='$lastcheck'  WHERE ip='$ip_2'  " ;  

 $result = mysql_query($sql); 

 }}}}} 

?> 

 

PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบเพ่ือตรวจสอบเหตุผิดปกติของอุปกรณ DSLAM สามารถ

แสดงไดดังนี้ 
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$sql = "SELECT  *  FROM  discovery ";  

$dbquery = mysql_query($sql); 

while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) { 

  $id = $result["id"]; 

  $ip = $result["ip"]; 

  $port = $result["port"]; 

  $community = $result["community"]; 

  $sysname = $result["sysname"]; 

  $status_down = 'F'; 

  $status_up = 'N'; 

  $time_1 = $result["time_1"]; 

  $time_2 = $result["time_2"]; 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 $getname = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0");      

 if(!empty($getname))  { 

 $chkNameIP_1 = strrpos($getname, "IP"); 

 if ($chkNameIP_1 !== false) {  

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

 if ($rows <= 0 )  { 

$lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port,lastcheck, community, status)  VALUES ('$ip', 

$sysname', '$port','$lastcheck', '$community', '$status_up')" ; 

$result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

$lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', port='$port', sysname='$sysname', lastcheck='$lastcheck', 

status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

$result = mysql_query($sql); 

 $sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$sysname' ,port='$port'   WHERE  ip='$ip' " ; 
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 $result = mysql_query($sql_1); 

 } 

 }else{ 

 $chkNameIP_2 = strrpos($getname, "FORTH"); 

 if ($chkNameIP_2 !== false) {  

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

 if ($rows <= 0 )  { 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port, lastcheck, community,status)  VALUES ('$ip', 

'$sysname', '$port', '$lastcheck', '$community' ,'$status_up')" ; 

$result = mysql_query($sql); 

}else{ 

$lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', sysname='$sysname', port='$port', lastcheck='$lastcheck', 

tatus='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

$result = mysql_query($sql); 

$sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$sysname' ,port='$port'  WHERE  ip='$ip' " ; 

$result = mysql_query($sql_1); 

} 

}else{ 

$chkNameIP_3 = strrpos($getname, "MSAN"); 

if ($chkNameIP_3 !== false) {  

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

 if ($rows <= 0 )  { 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port, lastcheck, community,status)  VALUES 

('$ip', '$sysname', '$port', '$lastcheck', '$community' ,'$status_up')" ; 
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 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', sysname='$sysname', port='$port', 

lastcheck='$lastcheck', status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 $sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$sysname' ,port='$port'  WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql_1); 

 } 

}else{ 

$chkNameIP_4 = strrpos($getname, "cpum"); 

if ($chkNameIP_4 !== false) {  

$sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

$resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

$rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

if ($rows <= 0 )  { 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port, lastcheck, community, status)  VALUES 

('$ip', '$sysname', '$port', '$lastcheck', '$community', $status_up')" ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', sysname='$sysname', port='$port', 

lastcheck'$lastcheck', status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 $sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$sysname', port='$port'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql_1); 

 } 

 }else{ 

 $chkNameIP_5 = strrpos($getname, "service"); 

if ($chkNameIP_5 !== false) {  
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$sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

 if ($rows <= 0 )  { 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port, lastcheck, community,status)  VALUES 

('$ip', '$sysname', '$port', '$lastcheck', '$community' ,'$status_up')" ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', sysname='$sysname', port='$port', lastcheck='$lastcheck', 

status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 $sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$sysname' ,port='$port'  WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql_1); 

 } 

 }else{           

 $sqlCheck = "SELECT * FROM  recheck  WHERE  ip='$ip'  ";   

 $resultCheck = mysql_query($sqlCheck); 

 $rows = mysql_num_rows($resultCheck);  

 if ($rows <= 0 )  { 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "INSERT INTO recheck  (ip, sysname, port, lastcheck, community, status)  VALUES 

$ip', '$getname' , '$port', '$lastcheck', '$community', '$status_up')" ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $lastcheck=date("Y-m-d H:i:s"); 

 $sql= "UPDATE recheck SET ip='$ip', sysname='$getname', port='$port', 

stcheck='$lastcheck', status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 $sql_1= "UPDATE discovery SET sysname='$getname', port='$port'   WHERE  ip='$ip' " ; 
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 $result = mysql_query($sql_1); 

 }}}}}}}} 

?> 

<? 

$sql = "SELECT  *  FROM  recheck ";  

$dbquery = mysql_query($sql); 

while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) { 

$ip = $result["ip"]; 

 $port = $result["port"]; 

 $community = $result["community"]; 

 $sysname = $result["sysname"]; 

 $status_down = 'F'; 

 $status_up = 'N'; 

 $status_1 = $result["status"]; 

 $time_1 = $result["time_1"]; 

 $time_2 = $result["time_2"]; 

 if($status_1 == "F"){ 

 echo "ดีสแลม Down "." ".$ip."<br/>"; 

 echo "<br>"; 

 } 

 if($status_1 == "N"){ 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 }else{ 

 $getname = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0");      

 if(empty($getname))  { 

 $time_1=get_rechecksum("time_1"); 

 sleep ($time_1); 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 $getname_2 = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0"); 

 if (!empty($getname_2))  { 

 $sql= "UPDATE recheck SET status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 
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 $result = mysql_query($sql); 

 }}else{ 

              $time_2=get_rechecksum("time_2"); 

               sleep($time_2); 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 $getname_3 = @snmpget($ip, $community, ".1.3.6.1.2.1.1.5.0"); 

 if (!empty($getname_3))  { 

 $sql= "UPDATE recheck SET status='$status_up'   WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 } 

 }else{ 

 echo "ดีสแลม Down "." ".$ip."<br/>"; 

echo "<br>"; 

 $sql= "UPDATE recheck SET status='$status_down'  WHERE  ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }}}}}}    

?> 

 

PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบเพ่ือตรวจสอบเหตุผิดปกติของสภาพแวดลอมของอุปกรณ 

DSLAM สามารถแสดงไดดังนี้ 

<? 

$sql = "SELECT  *  FROM  recheck    ";  

$dbquery = mysql_query($sql);  

while($result = mysql_fetch_array($dbquery)) { 

 $id = $result["id"]; 

 $ip = $result["ip"]; 

     $status_1 = $result["status"]; 

 $port = $result["port"]; 

 $community = $result["community"]; 

 $brand = $result["brand"]; 

 $down = 'F'; 
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 $up = 'N'; 

if( $status_1 = "N") { 

 if(@fsockopen($ip,$port,$errno,$errstr,1)) { 

 // iptran อุณหภูมสูง 

 $chkNameBrand_2 = strrpos($brand, "iptran"); 

 if  ($chkNameBrand_2 !== false){ 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_m ='$up' ,  alarm_t ='$up'  WHERE ip='$ip'   " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 $mib_iptran1 =  '.1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.2.2.0' ; 

 $sysname_22 = @snmpget($ip, $community,$mib_iptran1); 

 if(!empty($sysname_22)){ 

 if ($sysname_22 = "1") { 

 echo "iptran  อุณหภูมสูง"."<br>"; 

 echo $sysname_22."<br>"; 

 echo $ip."<br>"; 

 echo "<br>"; 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_t ='$down'  WHERE ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }} 

 $mib_iptran2 =  '.1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.8.2.1.1.0' ; 

 $sysname_23 = @snmpget($ip, $community,$mib_iptran2); 

 if(!empty($sysname_23)){ 

 if ($sysname_23 = "8") { 

 echo "iptran  ไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ"."<br>"; 

 echo $sysname_23."<br>"; 

 echo $ip."<br>"; 

 echo "<br>"; 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_m ='$down'  WHERE ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }}}else{  

 $chkNameBrand_3 = strrpos($brand,"titan"); 
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 if  ($chkNameBrand_3 !== false){ 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_t='$up',alarm_m='$up' WHERE ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql);   

 $sysname_3 = @snmpwalk($ip, $community,".1.3.6.1.4.1.5833.19.1.4.3.1.3"); 

 for ($i=0; $i<count($sysname_3); $i++) {  

 $chkName_24 = strrpos($sysname_3[$i], "106"); 

 if ($chkName_24 !== false) {  

 echo " titan   อุณหภูมสูง"."<br>"; 

 echo $sysname_3[$i]."<br>"; 

 echo $ip."<br>"; 

 echo "<br>"; 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_t ='$down'  WHERE ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql); 

 }else{ 

 $chkName_25 = strrpos($sysname_3[$i], "101"); 

 if ($chkName_25 !== false) {  

 echo "titan  ไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ"."<br>"; 

 echo $sysname_3[$i]."<br>"; 

 echo $ip."<br>"; 

 echo "<br>"; 

 $sql= "UPDATE recheck SET alarm_m='$down' WHERE ip='$ip' " ; 

 $result = mysql_query($sql);    

 }}}} 

?> 

 

 

PHP CODE ท่ีใชทํางานในระบบเพ่ือแสดงผลแบบภาพรวมของอุปกรณ DSLAM ในรูปแบบ

แผนท่ีบน Google Map สามารถแสดงไดดังนี้ 

var map; 

var GGM; 

var my_Marker=[];  
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function initialize() {  

var pointHome; 

var zoomHome; 

var mrkLevel = 0; 

var infowindow; 

var mrkLocationArray = []; 

var olyCircleArray = []; 

var mrkExchangesArray = []; 

var mrkCableArray = []; 

var mrkDslamArray = []; 

var mrkWiNetArray = []; 

var markerArray; 

var divPanel; 

GGM = new Object(google.maps); 

var my_Latlng = new GGM.LatLng(7.554027, 100.017677); 

var my_DivObj = $("#map_canvas")[0]; 

var myOptions = { 

zoom: 10, 

center: my_Latlng , 

scaleControl: true, 

mapTypeId:GGM.MapTypeId.TERRAIN, 

navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL}, 

mapTypeControlOptions:{style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU} 

}; 

map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions); 

StatusDslam(); 

indow.setInterval(function() { 

StatusDslam(); 

},20000); 

indow.setInterval(function() { 

$("#spnDslamF").toggle() 
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},500); 

unction StatusDslam() { 

if (mrkDslamArray.length != 0) { 

for (i in my_Marker) { 

my_Marker[i].setMap(null); 

} 

my_Marker.length = 0; 

mrkDslamArray.length = 0; 

if (infowindow) infowindow.close(); 

$("#ulDSLAM").empty(); 

$("#spnDSLAM").css({"color":"black"}); 

} 

if (mrkDslamArray.length == 0) { 

var station = $("#secTOT :selected").val(); 

var test = "1"; 

$.getJSON("ShowDslam.php", { station: station, test: test },  function(response){ 

for (i in response) { 

if (response[i].status == "F") { 

var content = "<a href='http://"+response[i].ip+"' target='_blank'>"+response[i].ip+"</a>"; 

var marker = createMarker( 

false, //draggable 

"http://localhost/dslammonitor/images/mappoint/mm_20_red.png", //icon 

new GGM.LatLng(response[i].latitude, response[i].longitude), //latlng 

response[i].sysname, //title 

content+" : "+response[i].sysname +"<br><br>Latitude: "+ response[i].latitude +"<br>Longitude: "+ 

response[i].longitude + "<br><br>สถานะ : ดีสแลม Down "  //contentInfowindows 

); 

mrkDslamArray.push(marker); 

my_Marker.push(marker); 

var navi_link="<li><a href='javascript:showInfo("+(my_Marker.length-1)+")' 

style='color:red'>"+response[i].ip+" : "+response[i].sysname+"</a></li>";  //link   
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$("#ulDSLAM").append(navi_link);  

}} 

$.getJSON("ShowDslam.php", { station: station, test: test },  function(response){ 

for (i in response) { 

if ((response[i].alarm_t == "F") && (response[i].status == "N")) { 

if (response[i].brand == "forth" || response[i].brand == "huawei" || response[i].brand == "zte" || 

response[i].brand == "opnet") { // if (response[i].brand == "forth" || response[i].brand == "xxx") { 

var content = "<a href='telnet://"+response[i].ip+"' target='_blank'>"+response[i].ip+"</a>"; 

} else { 

var content = "<a href='http://"+response[i].ip+"' target='_blank'>"+response[i].ip+"</a>"; 

} 

var marker = createMarker( 

false, //draggable 

"http://localhost/dslammonitor/images/mappoint/mm_20_yellow.png", //icon 

new GGM.LatLng(response[i].latitude, response[i].longitude), //latlng 

response[i].sysname, //title 

content+" : "+response[i].sysname +"<br><br>Latitude: "+ response[i].latitude +"<br>Longitude: "+ 

response[i].longitude + "<br><br>สถานะ : อุณหภูมิสูง " //contentInfowindows 

); 

mrkDslamArray.push(marker); 

my_Marker.push(marker); 

var navi_link="<li><a href='javascript:showInfo("+(my_Marker.length-1)+")' 

style='color:orange'>"+response[i].ip+" : "+response[i].sysname+"</a></li>";  //link   

$("#ulDSLAM").append(navi_link);  

}}}); 

$.getJSON("ShowDslam.php", { station: station, test: test },  function(response){ 

for (i in response) { 

if ((response[i].alarm_m == "F") && (response[i].status == "N")) { 

if (response[i].brand == "forth" || response[i].brand == "huawei" || response[i].brand == "zte" || 

response[i].brand == "opnet") { // if (response[i].brand == "forth" || response[i].brand == "xxx") { 

var content = "<a href='telnet://"+response[i].ip+"' target='_blank'>"+response[i].ip+"</a>"; 
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} else { 

var content = "<a href='http://"+response[i].ip+"' target='_blank'>"+response[i].ip+"</a>"; 

 } 

var marker = createMarker( 

false, //draggable 

"http://localhost/dslammonitor/images/mappoint/mm_20_yellow.png", //icon 

new GGM.LatLng(response[i].latitude, response[i].longitude), //latlng 

response[i].sysname, //title 

content+" : "+response[i].sysname +"<br><br>Latitude: "+ response[i].latitude +"<br>Longitude: "+ 

response[i].longitude + "<br><br>สถานะ : ไฟฟาพ้ืนท่ีขัดของ " //contentInfowindows 

); 

mrkDslamArray.push(marker); 

my_Marker.push(marker); 

var navi_link="<li><a href='javascript:showInfo("+(my_Marker.length-1)+")' 

style='color:orange'>"+response[i].ip+" : "+response[i].sysname+"</a></li>";  //link   

$("#ulDSLAM").append(navi_link);  

}}}); 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล   นายเกียรติกรณ  ทองศร ี 

 

ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต สํานักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาไฟฟากําลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

                                         38 ถนนเขตรถไฟ ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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