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บทที่ 1
บทนํา
เนื่องด/วยในปจจุบันการเชื่อมต,ออิ นเตอรเน็ตแบบไร/สาย มีความนิย มอย,างมากในองคกรต,างๆ และมี
แนวโน/มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากอุปกรณ notebook สู,อุปกรณแท็บเล็ต และมือถือ เพราะอุปกรณมีราคาที่ถูก
ลง ระบบเครือข,ายไร/สายจะต/องพัฒนา และปรับตัวยืดหยุ,นเพื่อรองรับอุปกรณสมัยใหม,ได/
ศูนยคอมพิวเตอร ได/ให/บริการระบบเครือข,ายไร/สายภายใต/ชื่อ SUT-Wifi ตั้งแต, ปsพ.ศ. 2550 สําหรับ
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการค/นคว/าหาความรู/
ด/วยตนเอง ปจจุบันมีจุดให/บริการ 607 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย (ข/อมูลจาก cisco prime ip: 203.158.4.211 :
ณ วันที่ 6 กั นยายน 2559) รองรับการใช/งานของผู/ใช/งานเฉลี่ย 4,780 คนต,อวัน (ข/อมูลจากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการศูนยคอมพิวเตอร วันที่ 6 กันยายน 2559) โดยเปwดให/ใช/งานด/วยการยืนยันตัวตนผ,าน
หน/าเว็บ (Web-based Authentication)
การยื นยั น ตั วตนผ, านหน/ าเว็ บ (Web-based

Authentication) จะเหมาะสมกั บการใช/ งานอุ ป กรณ

ประเภท Notebook เพราะผู/ใช/งานสามารถพิมพ username – password ผ,านแปxนพิมพหรือคียบอรด ได/
สะดวก แต,เมื่ออุปกรณประเภทแท็บเล็ตและมือถือได/รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การยืนยันตัวตนผ,านหน/าเว็บ
(Web-based Authentication) อาจไม,เหมาะสม เพราะการปxอน username – password ทําได/ยากมาก
ขึ้นเนื่องจากอุปกรณมีขนาดเล็กลง และการยืนยันตัวตนผ,านหน/าเว็บนี้ อาจมีความเสี่ยงด/านความปลอดภัย
เนื่องจากไม,มีการเข/ารหัสข/อมูล อาจทําให/มีผู/ไม,หวังดีดักจับข/อมูล username-password ได/
จากสาเหตุดั งกล, าว ศูน ยคอมพิ ว เตอรจึ งมี แนวคิด ยกเลิกการยืน ยั นตั ว ตนผ,า นหน/ าเว็ บ (Web-based
Authentication) และมีแนวคิดการพัฒนาระบบ Authentication แบบเข/ารหัสข/อมูล (WPA) โดยจะทําให/
การใช/งานระบบเครือข,ายไร/สายมีความปลอดภัยมากขึ้นกว,าเดิม ตลอดจนมีแนวคิดพัฒนาระบบลงทะเบียน
อุปกรณอัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกแก,ผู/ใช/งาน ในการบริหารจัดการอุปกรณด/วย
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1. ความสําคัญของป:ญหา
ตามที่ศูนยคอมพิวเตอร ได/ให/บริการระบบเครือข,ายไร/สายภายใต/ชื่อ SUT-Wifi ซึ่งเปdนการเปwดให/ใช/งาน
ด/วยการยืนยันตัวตนผ,านหน/าเว็บนั้น ระบบมีข/อจํากัดและข/อบกพร,องที่พบเจอดังนี้
-การใช/งานอินเตอรเน็ต บางครั้งผู/ใช/งานจําเปdนต/องมีการเชื่อมต,ออินเตอรเน็ต ตลอดเวลา วิธีการยืนยัน
ตัวตนผ,านทางหน/าเว็บ (Web-based Authentication) อาจทําให/ผู/ใช/งานไม,สะดวก เพราะจะต/องคอย login
ใหม,อยู,ตลอดเวลาเมื่อ session หมดอายุ
-มีผู/ใช/งานจํานวนมาก ตลอดจนบุคลภายนอก ทําการเชื่อมต,อเข/ากับสัญญาณ “SUT-Wifi” แต,ไม,ได/ทํา
การ login ซึ่งกรณีนี้จะทําให/อุปกรณ access point ต/องทํางานหนัก กระทบผู/ใช/งานจริงที่ทําการ login ผ,าน
แล/ว
-การยืนยันตัวตนผ,านหน/าเว็บ (Web-based Authentication) อาจมีความเสี่ยงด/านความปลอดภัย
เนื่องจากไม,ได/เข/ารหัสข/อมูลบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต
-อุปกรณมือถือ-แท็บเล็ต อาจไม,เหมาะกับการการยืนยันตัวตนแบบ Web-based Authentication ศูนย
คอมพิวเตอรได/ทําการแก/ปญหา โดยให/เชื่อมต,ออุปกรณประเภทนี้โดยเฉพาะเรียกว,า SUT-Mobile

เปdน

บริการในลักษณะการลงทะเบียน MAC address แต,มีข/อจํากัดคือ รองรับแค, 2 อุปกรณต,อ 1 บัญชีผู/ใช/งาน
อินเตอรเน็ต และผู/ใช/งานต/องทําการลงทะเบียน MAC address ด/วยตนเอง
ดังนั้นศุนยคอมพิวเตอร จึงมีแนวคิดยกเลิกการยืนยันตัวตนผ,านหน/าเว็บ (Web-based Authentication)
และมีแนวคิดการพัฒนาระบบ authentication แบบเข/ารหัสข/อมูล (WPA) โดยให/ผู/ใช/งานยืนยันตัวตนโดยใช/
บัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต และมีการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติ โดยเปลี่ยนชื่อสัญญาณ SSID จาก
SUT-Wifi เปdน @SUT-Wifi และสร/างเว็บไซต https://idm.sut.ac.th เพื่อรองรับบริหารจัดการ MAC
address ของผู/ใช/งานด/วยตนเอง ซึ่งผู/ใช/งานจะสามารถใช/งานสูงสุดได/ 5 อุปกรณ และเปdนคู,มือการใช/งาน
สําหรับผู/ใช/งานด/วย
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2. วัตถุประสงค+ของการทําโครงการ
2.1 เพื่อลดขั้นตอนการ login โดยการใช/งานระบบใหม, ไม,จําเปdนต/อง login ทุกครั้งเพื่อใช/งานระบบ เพียงแต,
มีการตั้งค,า profile การเชื่อมต,อในครั้งแรก และหลังจากเชื่อมต,อ @SUT-Wifi สําเร็จแล/ว อุปกรณจะจํา
การเชื่อมต, อไว/ ครั้ งต, อไปเมื่ออยู, ในบริเวณที่ มีสัญ ญาณ @SUT-Wifi อุป กรณจะทําการเชื่อมต,อโดย
อัตโนมัติ
2.2 เพื่อสร/างความปลอดภัยในการใช/งานเครือข,ายไร/สาย โดยการเชื่อมต,อแบบ WPA จะเปdนการเข/าใช/งาน
ระบบเครือข,ายแบบมีการเข/ารหัสข/อมูล ซึ่งเปdนมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว,า รับรองการเข/ารหัสแบบ
Advance Encryption Standard ด/วย คีย ขนาด 128, 192 หรือ 256 บิต จึงมีความปลอดภัยและมี
ความน,าเชื่อถือสูง
2.3 เพื่อลดขั้นตอนในการลงทะเบียน MAC address โดยได/ปรับปรุงระบบลงทะเบียน MAC address ใหม,ให/
เปdนแบบอัตโนมัติ และรองรับการบริหารจัดการ MAC address ของผู/ใช/งานด/วย
3. ขอบเขตของโครงการ
3.1 โครงการพัฒนาระบบเครือข,ายไร/สายแบบปลอดภัย พร/อมการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัตินี้
ออกแบบเพื่ อรองรับ ผู/ ใช/ งานเฉพาะคณาจารย บุ คลากรและนักศึ กษาเท, า นั้น ยั งไม, ร องรั บ การใช/ งานของ
บุคคลภายนอก (Guest)
3.2 สามารถใช/งานได/สูงสุด 5 อุปกรณต,อหนึ่งบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต กรณีมีอุปกรณเพิ่มเติมผู/ใช/งาน
สามารถเข/าสู,ระบบเพื่อจัดการอุปกรณ โดยลบอุปกรณเก,าออกจากระบบก,อน จึงจะสามารถใช/อุปกรณใหม,ได/
4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาระบบ จะประกอบด/ ว ยขั้ น ตอนต, า งๆ ตามหลั ก

SDLC

(System

Development Life Cycle) : ซึ่งประกอบด/วย 6 ขั้นตอนหลักดังนี้
1. ศึกษาปญหาและโอกาส คือ ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากการใช/ระบบเก,า และหาโอกาสที่จะพัฒนา
ระบบใหม,ขึ้นมาใช/ เพื่อแก/ปญหาในประเด็นนั้นๆ
2. การเก็บรวบรวมข/อมูล รวมทั้งวิเคราะหหาแนวทางแก/ไขโดยใช/เครื่องมือ DFD (Data Flow
Diagram) เข/ามาช,วยในการเก็บรวบรวมข/อมูล
3. ทําการออกแบบระบบใหม, ทั้งส,วนติดต,อกับผู/ใช/ ส,วนนําข/อมูลเข/า และส,วนแสดงผลในขั้นตอนนี้
จะได/ผังงานของระบบและรายละเอียดที่ได/จากการออกแบบ
4. นําข/อมูลที่ได/มาออกแบบระบบใหม, ซึ่งเปdนขั้นตอนการเขียนโปรแกรม การทําการทดสอบ
โปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
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5. เอาระบบมาทําการติดตั้งจริง และใช/งานจริง
6. ปรับปรุงและบํารุงรักษาตัวระบบ และทําการประเมินผล
5. ประโยชน+ที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการใช/งานระบบเครือข,ายไร/สายด/วยการเข/ารหัสข/อมูลแบบ WPA ได/
- ช,วยให/ผู/ใช/งานระบบเครือข,ายไร/สายมีความสะดวกสบายมากขึ้น
- ช,วยลดภาระการทํางานของอุปกรณ access point ในการเชื่อมต,อกับเครื่องลูกข,ายที่ไม,มีการ
authen ทําให/อุปกรณสามารถรองรับผู/ใช/งานได/มากขึ้น และทํางานได/ย,างมีประสิทธิภาพ
- ผู/ใช/งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณได/สะดวกมากขึ้น ตลอดจนสามารถใช/งานอุกรณได/เพิ่มมากขึ้น
จากระบบเดิมจํากัด 2 อุปกรณ เพิ่มเปdน 5 อุปกรณ ต,อ 1 บัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต
- นักศึกษาสามารถใช/งานระบบได/เหมือนคณาจารยและบุคลากร ซึ่งจากระบบเดิมจํากัดการใช/งานแค,
คณาจารยและบุคลากรเท,านั้น
6. สถานที่ทําโครงการ
ห/องฝ~ายเครือข,ายคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร อาคารวิจัยชั้น 2
7. เครื่องมือที่ใชในการทําโครงการ
-เครื่องคอมพิวเตอรแม,ข,าย 8 เครื่อง (บนระบบ Virtualization)
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012R2 จํานวน 2 เครื่อง ทําหน/าที่เปdน
Network Policy Server (load balance)
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu 14.04.5LTS จํานวน 6 เครื่อง โดยทําหน/าที่เปdน Load Balancer 1
เครื่อง, ทําหน/าที่เปdน FreeRADIUS server 3 เครื่อง, ทําหน/าที่เปdน MySQL server 1 เครื่อง, ทําหน/าที่เปdน
web server 1 เครื่อง
- อุปกรณ Wireless LAN Controller ยี่ห/อ Cisco รุ,น 5520
- อุปกรณกระจายสัญญาณเครือข,ายแบบไร/สาย (access point) ยี่ห/อ Cisco หลายรุ,น เช,น รุ,น AIRCAP1702I-E-K9, AIR-AP1832I-S-K9 ที่ติดตั้งตามจุดให/บริการ อยู,โดยทั่วมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
พื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 เครือขาย Wireless LAN
ระบบเครือข,ายไร/สาย (Wireless LAN) เกิดขึ้นครั้งแรกในปs ค.ศ. 1971 บนเกาะฮาวาย โดย
Project ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ ชื่อ “ALOHNET” ขณะนั้น ลักษณะการส, งข/ อมูล เปd นแบบ bidirectional ส,งไป-กลับ ผ, านคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหว,างคอมพิ วเตอร 7 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู,บ นเกาะ 4 เกาะ
โดยรอบ และมีศูนยกลางการเชื่อมต,ออยู,ที่เกาะๆหนึ่ง ที่ชื่อว,า Oahu
เครื อ ข, า ย Wireless LAN ได/ มี ก ารพั ฒ นาเปd น ครั้ ง แรกในยุ ค 1980 โดยใช/ ค วามถี่ ย, า น 900
เมกะเฮิรตซ โดยใช/ความถี่ ISM Band และด/วยความที่ระบบ Wireless LAN นี้ใช/ความถี่เดียวกับระบบ
โทรศัพทแบบเซลูลาร ทําให/สามารถใช/งานอุปกรณเครื่องรับ-ส,งได/พร/อมกัน จึงมีความสะดวกและประหยัดใน
การพั ฒ นาระบบเครื อ ข, า ย แต, เ นื่ อ งจากบางประเทศได/ ส งวนย, า นความถี่ 900 เมกะเฮิ ร ตซ นี้ ใ ห/ ใ ช/ กั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ทําให/เครือข,ายที่ใช/ย,านความถี่นี้ไม,ได/รับความนิยม และมาตรฐานที่ใช/งานรุ,นแรกๆ มี
ความเร็วในการทํางานเพียง 1 หรือ 2 Mbps ต,อมาในปs 1990 เครือข,ายความถี่ย,าน 2.4GHz ได/ถูกพัฒนาขึ้น
เนื่องด/วยเปdนความถี่ที่สูงมาก การพัฒนาระยะเครื่องรับ-ส,ง ทําได/ยาก จึงไม,ค,อยมีผู/นิยมใช/ และประเทศต,างๆ
ยังไม,ได/จัดสรรความถี่นี้ไปใช/งาน ทําให/อุปกรณ Wireless หลายรายต,างพัฒนามาตรฐานของตนเอง ทําให/ไม,
สามารถใช/งานร,วมกันได/
ในปs ค.ศ. 1997 สถาบั น IEEE ได/ กําหนดมาตรฐานแลนไร/ ส ายแบบเดี ย วกั บ อิ น เทอรเน็ ต เปd น ชุ ด
เดียวกับ 802 โดยให/ชื่อว,า IEEE 802.11 มาตรฐานที่เกิดขึ้นในปsนั้นยังมี ข/อจํากัดในทางเทคโนโลยี จึงกําหนด
ระบบส,งสัญญาณด/วยขนาดความเร็ว 2 Mbps ระบบแลนไร/สาย IEEE 802.11 จึงเปdนที่รู/จักกันตั้งแต,นั้นมา ใน
ปs ค.ศ.1999 IEEE ได/พัฒนามาตรฐานใหม,ของแลนระบบไร/สายและให/ชื่อ มาตรฐาน IEEE 802.11b ซึ่งใช/
เทคโนโลยีการส,งสัญญาณแบบ Spread Spectrum Technology ใช/ความถี่ 2.4 GHz โดยมีการพัฒนาให/ใช/
ความเร็วในการรับส,งได/ตั้งแต, 1,2,5.5 และ 11 Mbps และเปdนแบบฟลูดูเพล็กซ คือ รับและส,งแยกกันด/วย
ความเร็ว 11 Mbps จากมาตรฐาน IEEE 802.11b ที่ประกาศออกไป ทําให/มีผู/ผลิตแลนไร/สายออกมามาก
โดยเฉพาะบริษัทผู/ผลิตอุปกรณเครือข,ายขนาดใหญ,ทุกบริษัทให/ความสนใจและเร,งการพัฒนาปรับปรุงกันต,อไป
การพัฒ นาแลนไร/ สาย ไม, ได/ หยุด อยู, เพี ยงแค, การทําให/ เชื่ อมต, อถึ งกั นได/เ ท,านั้ น ระบบการดูแลรั กษาความ
ปลอดภัยของสัญญาณข/อมูลที่แพร,กระจายมนอากาศ มีการวางมาตรฐานทางด/าน encryption และการสร/าง
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยการเข/าถึง มีการพัฒนาระบบการเคลื่อนย/ายเข/าสู,เครือข,ายหนึ่งไปอีกเครือข,าย
หนึ่ง หรือที่เรียกว,า โรมมิ่ง (Roaming) มีการแบ,งโหลดระหว,างเซล โดยการตรวจสอบความแรงของสัญญาณ
เพื่อให/ขนาดของพื้นที่ทับซ/อนกันได/
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2.2 องค+ประกอบของระบบเครือขาย WLAN
Wireless LAN Card
แลนดการดไร/สาย เปdนอุปกรณที่เปลี่ยนให/เครื่องคอมพิวเตอรธรรมดาเปdนเครื่องคอมพิวเตอรไร/สาย
โดยทําหน/าที่แปลงข/อมูลดิจิตอลให/เปdนคลื่นวิทยุแล/วส,งผ,านสายอากาศ(Antenna) และในทางกลับกันก็ทํา
หน/าที่นําเอาคลื่นวิทยุที่แพร,กระจายมาจากอุปกรณไร/สายอื่นๆ แปลงกลับมาเปdนข/อมูลดิจิตอลส,งให/เครื่อง
คอมพิวเตอรประมวลผล โดยในปจจุบันมีจําหน,ายหลายรูปแบบตามลักษณะของช,องเชื่อมต,อของคอมพิวเตอร
เช,น Wireless PCI Adapter, Wireless USB Adapter
Wireless Access Point
อุปกรณ Access Point ทําหน/าที่เช,นเดียวกับ Hub ในระบบ Ethernet คือทําหน/าที่รับและส,ง
ข/อมูล ทําให/เครื่องคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องสามารถเชื่อมต,อเข/าสู,เครือข,ายได/ การติดต,อสื่อสารกับระบบโดย
ให/อุปกรณ Wireless ที่มีอยู,ในท/องตลาดสามารถทํางานร,วมกันได/ บริษัทที่ผลิตอุปกรณ Wireless ต/องสร/าง
ตามมาตรฐานที่ถูกกําหนดขึ้นโดย The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งเปdน
องคกรที่ ส ร/ า งมาตรฐานการติ ด ต, อ สื่ อ สารในระบบ LAN โดยชื่ อ ที่ เ ปd น ทางการของระบบ Wireless
LAN คือ IEEE 802.11b ดังนั้นก,อนที่จะลงทุนติดตั้งระบบ Wireless LAN ต/องพิจารณาอุปกรณเหล,านั้นว,า
สร/างขึ้นตามมาตรฐานของ IEEE หรือไม,
2.3 มาตรฐานที่เกี่ยวของของ WLAN
เครือข,าย Wireless LAN ที่ใช/งานในปจจุบันถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน 802.11 โดยใช/คลื่นวิทยุที่มี
กํ า ลั ง ส, ง สู ง สามารถทะลุ ผ, า นสิ่ ง กี ด ขวางได/ ดี สามารถใช/ ง านในที่ ร, ม ได/ ถึ ง 100 เมตร และกลางแจ/ ง
ถึง 400 เมตร และมีความเร็วในการทํางานสูงถึง 11-54 เมกะบิตต,อวินาทีโดยมาตรฐาน 802.11 ตามคลื่น
ความถี่ที่ใช/ ดังนี้
2.3.1 มาตรฐาน 802.11b
เปdนมาตรฐานที่มีผู/ใช/มากที่สุด ประกาศใช/มาตั้งแต,ปs 1999 ใช/ย,านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ ซึ่งเปdนความถี่เสรีที่
ทุกประเทศเปwดให/ใช/ได/โดยอิสระ มีความเร็วในการทํางาน 11,5.5,2 และ 1 เมกะบิตต,อวินาที ส,วนมากใช/ใน
การให/บริการอินเทอรเน็ตไร/สายแบบ Hot Spot ข/อเสียของมาตรฐานนี้ คือ มีความเร็วต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานอื่นๆ และมีปญหาสัญญาณรบกวนค,อนข/างสูง
2.3.2 มาตรฐาน 802.11a
เปd น มาตรฐานที่ เ ปw ด ใช/ พ ร/ อ มกั บ มาตรฐาน 802.11b ตั้ ง แต, 1990 ใช/ เ ทคโนโลยี ที่ เ รี ย กว, า OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อปรับปรุงความเร็วในการส,งข/อมูลให/วิ่งได/สูงถึง 54
Mbps บนความถี่ 5Ghz ซึ่งจะมีคลื่นรบกวนน/อยกว,าความถี่ 2.4 Ghz ที่มาตรฐานอื่นใช/กัน ที่ความเร็วนี้
สามารถทําการแพร,ภาพและข,าวสารที่ต/องการความละเอียดสูงได/ อัตราความเร็วในการรับส,งข/อมูลสามารถ
ปรับระดับให/ช/าลงได/ เพื่อเพิ่มระยะทางการเชื่อมต,อให/มากขึ้น แต,ทว,าข/อเสียก็คือ ความถี่ 5 Ghz นั้น หลายๆ
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ประเทศไม,อนุญาตให/ใช/ เช,นประเทศไทย เพราะได/จัดสรรให/อุปกรณประเภทอื่นไปแล/ว และเนื่องด/วยการที่
มาตรฐานนี้ ใช/การเชื่อมต,อที่ความถี่สูงๆ ทําให/มาตรฐานนี้ มีระยะการรับส,งที่ค,อนข/างใกล/ คือ ประมาณ 35
เมตร ในโครงสร/างปwด(เช,น ในตึก ในอาคาร) และ 120 เมตรในที่โล,งแจ/งและด/วยความที่ส,งข/อมูลด/วยความถี่
สู ง นี้ ทํ า ให/ ก ารส, ง ข/ อ มู ล นั้ น ไม, ส ามารถทะลุ ท ะลวงโครงสร/ า งของตึ ก ได/ ม ากนั ก อุ ป กรณไร/ ส ายที่ ร องรั บ
เทคโนโลยี IEEE 802.11a นี้ไม,สามารถเข/ากันได/กับอุปกรณที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE
802.11g ที่จะอธิบายด/านล,างนี้ได/ อีกทั้งอุปกรณของ IEEE 802.11a ยังมีราคาสูงกว,า IEEE 802.11b ด/วย
ดังนั้นอุปกรณ IEEE 802.11a จึงได/รับความนิยมน/อยกว,า IEEE 802.11b มาก จึงทําให/ไม,ค,อยเปdนที่ได/รับ
ความนิยมเท,าที่ควร
2.3.3 มาตรฐาน 802.11g
เปdนมาตรฐานที่เปwดตัวเมื่อปลายปs 2003 ใช/ย,านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรต เช,นกัน และมีข/อดีเหนือกว,าตัวอื่นคือ มี
ความเร็ ว ในการทํ า งานสู งถึ ง 54 เมกะบิ ต และมี ร ะยะการทํ า งานไกลสุ ด เท, า กั บ มาตรฐาน 802.11b จึ ง มี
ความสามารถในการทํางานร,วมกันกับเครือข,าย Wireless ตามมาตรฐาน 802.11b ได/โดยไม,มีปญหา
2.3.4 มาตรฐาน 802.11n
ทํางานบนย,านความถี่ 2.4 และ 5 GHz โดยที่สามารถให/อัตราการส,งถ,ายข/อมูลสูงสุดถึง 300 Mbps มี
ความสามารถในการส,งคลื่นสัญญาณ ได/ระยะประมาณ 70 เมตรในโครงสร/างปwด และ 250 เมตรในที่โล,งแจ/ง
เพิ่มความสามารถในการกันสัญญาณกวนจากอุปกรณอื่นๆ ที่ใช/ความถี่ 2.4GHz เหมือนกัน และสามารถ
รองรับอุปกรณมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ได/
2.3.5 มาตรฐาน 802.11ac
802.11ac ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเน/นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส,งคลื่น ทําให/ได/ผลลัพธคือความเร็วที่
เพิ่ มขึ้ น จากเดิมมาก รวมไปถึ งระยะที่ ไกลขึ้ น และสามารถทะลุ ผ, านสิ่ งกี ด ขวางได/ ดี ขึ้น โดยคุ ณสมบั ติ ของ
802.11ac ต,างจาก 802.11g และ 802.11n ดังในตารางด/านล,างนี้

* MIMO = Multiple-Input Multiple-Output คือการใช/เสามากกว,า 1 เสาในการรับ/ส,งสัญญาณ ยิง่ เสามากก็ยิ่งแรงขึ้น

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติมาตรฐาน WLAN แต,ละประเภท
จากในตารางก็จะเห็นได/ว,ามีการปรับความถี่คลื่นไปใช/ที่ 5 GHz กันหมด จากที่ในปจจุบันยังมีอยู, 2
ความถี่กันอยู, และยังมีการเพิ่ม bandwidth ขึ้นมาเปdน 80 กับ 160 MHz อีก จึงช,วยให/ความเร็วในการรับส,ง
ข/อมูลเพิ่มขึ้นมาก แต,ความเร็วสูงสุดที่อยู,ตารางนั้น จะต/องอยู,ในเงื่อนไขการใช/อุปกรณด/วยเช,นกัน นั่นคือตัว
AP ส,งสัญญาณจะต/องมี 8 เสา และตัวรับสัญญาณจะต/องมี 2 เสาจํานวน 4 ชุดด/วยกัน จึงจะสามารถใช/งาน
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802.11ac ได/ด/วยความเร็วเต็มที่ แต,กับการใช/งานของเราๆแบบทั่วไปน,าจะเปdนแบบตัว AP ส,งสัญญาณมี 2
เสา และตัวรับสัญญาณมี 2 เสาซะมากกว,า โดยความเร็วสูงสุดของ 802.11ac ที่จะสามารถใช/งานได/จะอยู,ที่
867 Mb/s สําหรับความถี่คลื่น 80 MHz และ 1.73 Gb/s สําหรับความถี่คลื่น 160 MHz
นอกจากความต,างในเรื่องของคลื่นที่ได/กล,าวไปแล/ว ยังมีอีกสิ่งที่ต,างกัน นั่นคือรูปแบบการเข/ารหัส
ข/อมูลเพื่อจับใส,มากับคลื่นพาหะ (การ modulation) ซึ่งใน 802.11ac จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
เปลี่ยนมาใช/ 256-QAM แทน 64-QAM
2.3.6 มาตรฐาน 802.11ad
หรือ "WiGig" เกิดจากการผลักดันจากผู/ผลิตฮารดแวร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2012 Marvell และ Wilocity
ได/ประกาศการเปdนคู,ค/าใหม,เพื่อนํา Wi-Fi solution แบบ tri-band ใหม,ออกสู,ตลาด โดยการใช/ความถี่ที่ 60
GHz ทรูพุททางทฤษฎีสูงสุดถึง 7 Gbps มาตรฐานนี้จะออกสู,ตลาดได/ราวต/นปs 2014
2.4 การพิสูจน+ทราบตัวตนของระบบเครือขายไรสาย
เครือข,าย Wi-Fi มาตรฐาน IEEE 802.11 ในช,วงเริ่มต/นยังมีปญหาในการรักษาความปลอดภัยสําหรับ
การส,งข/อมูล และเมื่อเครือข,ายประเภทนี้ได/รับความสนใจและนํามาใช/งานแพร,หลายมากขึ้น กลุ,มทํางานของ
IEEE 802.11 และผู/ผลิตอุปกรณเครือข,าย Wi-Fi ได/มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทําให/
ปจจุ บัน เทคโนโลยี และระบบรั กษาความปลอดภั ย ที่ รองรั บการใช/ งานได/อย, า งมี ป ระสิ ทธิภ าพและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดต,างๆ ของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสําหรับมาตราฐาน IEEE
802.11 ดังนี้
2.4.1 Authentication
การทํา authentication หรือการพิสูจนทราบตัวตนของ CLIENT ในมาตราฐาน IEEE 802.11 เปdนการ
พิสูจนทราบตัวตนแบบไคลแอ็นต ซึ่งมีอยู,ด/วยกัน 2 วิธีคือ
1) Open System Authentication เปdนวิธีการพิสูจนทราบตัวตนแบบเปwด ที่มีการพิสูจนในแบบ
2 ทาง (2 way) ซึ่งจะเริ่มต/นจากการที่ CLIENT ส,ง Authentication request และรอรับคําตอบที่เปdนการ
ตอบรับหรือปฏิเสธจากการร/องขอนั้น

รูปที่ 2.1 การทํา Open System Authentication
ที่มา http://www.h3c.com.hk/products___technology/technology/wlan/technology_introduction/200812/624019_57_0.htm
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2) Shaed Key Authentication เปdนวิธีการพิสูจนทราบตัวตนแบบแชรคีย โดยมีกลไกของการ
พิสูจนทราบตัวตนที่เปdนแบบ 4 ทาง (4 way) โดยใช/วิธีการแชร Secret Key และมีหลักการทํางานที่ดีกว,า
แบบแรก ซึ่งกระบวนการของ 4 way สามารถอธิบายรายละเอียดการทํางานได/ดังนี้
1) CLIENT ส,งเฟรม Authentication request
2) AP ตอบกลับด/วย Challenge text ซึ่งเกิดจากการสุ,มค,า
3) CLIENT เข/ารหัส Challenge text โดยใช/วิธีการแบ,งปน Secret Key และส,งกลับไปที่ AP
4) AP ถอดรหัสโดยใช/วิธีการแชร Secret Key และเปรียบเทียบกับ Challenge text เดิมก,อนที่จะ
ส,งไปให/ CLIENT ถ/า Challenge text ตรงกัน AP จะให/การตอบรับ Authentication request ของ CLIENT
นั้น

รูปที่ 2.2 การทํา Shared Key Authentication
ที่มา http://www.h3c.com.hk/products___technology/technology/wlan/technology_introduction/200812/624019_57_0.htm
2.4.2 Filtering
เปdนเทคนิคพื้นฐานด/านความปลอดภัยที่ใช/ตั้งแต,เริ่มต/นของการพัฒนามาตรฐาน โดย Filtering จะทํางาน
คล/ายกับ Access List ในเราเตอรโดยกําหนดให/สถานีจะต/องทําตามคําสั่งใน การเข/าใช/เครือข,าย ถึงแม/ว,า
WLAN มีสถานีเปdนจํานวนน/อย แต,การมีระบบ Filtering ก็ถือได/ว,าระบบเครือข,าย มีระบบจัดการที่ดีและ
เหมาะสมในระดับหนึ่ง และหลักการพื้นฐานของการทํา Filtering ในเครือข,าย WLAN มี 3 ประเภท คือ
1) SSID Filtering เปdนวิธีการขั้นต/นของการทํา Filtering โดย Service Set IDdentifier (SSID) เปdนชื่อ
ของเครือข,ายและเมื่อมีการนํา ไปใช/งานชื่อ SSID ของ CLIENT จะต/องตรงกับ AP ใน Infrastructure Mode
หรือตรงกับ CLIENT อื่นใน Ad-hoc Mode เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข/าร,วมกับ BSS หรือ IBSS ดังนั้นผู/ที่
ต/องการเข/าใช/งานเครือข,ายจะต/องรู/จักค,า SSID ของเครือข,ายเพื่อขอรับการตรวจสอบสิทธิ์ ในการเข/าใช/
บริการของเครือข,ายได/
2) MAC address Filtering การใช/ AP ในเครือข,าย WLAN แบบ IEEE 802.11 จะมีฟงกชั่น และ
ความสามารถที่รองรับการกรองหมายเลข MAC address ของ CLIENT ที่ร/องขอและต/องการเข/าใช/เครือข,าย
WLAN ว,า จะอนุญาตหรือไม,อนุญาตให/ใช/เครือข,าย โดยหลักการแล/วหมายเลข MAC address ของ
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CLIENT จะมีเพียงหมายเลขเดียวและคงที่ ทําให/สามารถจัดการและควบคุมการเข/าถึงเครือข,ายได/โดยการ
ตรวจสอบ MAC address และอนุญาตให/กับ MAC address ที่รู/จักเท,านั้น
3) Protocol Filtering เปdนความสามารถในการเลือกข/อมูลที่จะทําการรับ - ส,งบนระบบเครือข,าย ที่
ต/องการจะให/ข/อมูลบางชนิดที่จะสามารถทําการรับ-ส,งบนเครือข,าย WLAN ที่ทํางานอยู,บน โปรโตคอลที่
กําหนดไว/ได/เท,านั้น ถ/าเปdนข/อมูลที่อยู,บนโปรโตคอลอื่นๆ ก็จะไม,สามารถรับ-ส,งบน เครือข,าย WLAN ได/ ทํา
ให/สามารถจัดการผู/ใช/ในระดับโปรโตคอลได/โดยไม,ต/องกรองในระดับแพคเก็ต
2.4.3 Remote Authentication Dial-in User Server (RADIUS)
เปdนโปรโตคอลการพิสูจนสิทธิ์ที่ได/รับความนิยมเปdนอย,างมากในการพิสูจนสิทธิ์ของการใช/งานเครือข,าย ซึ่ง
ในช,วงเริ่มต/นเปdนโปรโตคอลที่ได/รับการออกแบบมาสําหรับรองรับการใช/งานกับระบบ Dial-in ผ,านอุปกรณ
โมเด็มของผู/ใช/งานเครือข,ายระยะไกล และสําหรับการใช/งานในเครือข,าย Wi-Fi นั้น RADIUS ถูกนําไปใช/เปdน
เครื่องมือในการพิสูจนสิทธิ์และการใช/ VPN
2.4.4 มาตรฐาน 802.1x และโปรโตคอล EAP
มาตรฐาน 802.1x เปdนสถาปตยกรรมใหม,ของการพิสูจนสิทธิ์ ที่กําหนดโดย คณะกรรมการ IEEE 802
ซึ่งหลักการของมาตรฐาน 802.1x เปdนแนวทางในการพิสูจนสิทธิ์(ไม,ใช, โปรโตคอล) โดย 802.1x ถูกนําไปใช/ใน
เครือข,ายแบบ Wi-Fi และเครือข,ายแบบ Ethernet หลักการของสถาปตยกรรม 802.1x ถูกเรียกว,า Portbased Network Access Control เพราะเกี่ยวข/องกับการรองรับและอนุญาตให/กับผู/ใช/เครือข,ายที่มีสิทธิ์ใน
การเข/าใช/งานอย,างถูกต/อง โดยมีการเชื่อมต,อที่ ระดับ Layer 2 เท,านั้น สําหรับเครือข,ายแบบ IEEE 802.11
นั้นมีมาตรฐาน 802.1x มีความสามารถใน การทํางานได/เปdนอย,างดีกับ access point

รูปที่ 2.3 สถาปตยกรรมของ 802.1x
ที่มา http://jarupiak.blogspot.com/

11

EAP เปdนโปรโตคอลที่ทํางานในระดับ Layer 2 ซึ่งถูกพัฒนามาแทนโปรโตคอล PAP (Password
Authentication Protocol) และ CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ที่ทํางาน
ภายใต/โปรโตคอล PPP (Point to Point Protocol) บนเครือข,ายแลน โดย EAP เปdนโปรโตคอลที่อนุญาตให/มี
การแสดงสิทธิ์ของการใช/เครือข,าย Wi-Fi
2.5 การเขารหัสขอมูลของเครือขายไรสาย
การส,งผ,านข/อมูลในเครือข,ายไร/สายเพื่อให/เกิดความมั่นคงปลอดภัยของข/อมูล จึงจําเปdนต/องมีการ
พัฒนารูปแบบการเข/ารหัสข/อมูล ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
2.5.1 การเขาและถอดรหัสขอมูล (WEP Encryption/Decryption)
WEP (Wired Equivalent Privacy) ใช/หลักการในการเข/าและถอดรหัสข/อมูลที่เปdนแบบ
symmetrical คือรหัสที่ใช/ในการเข/ารหัสข/อมูลจะเปdนตัวเดียวกันกับรหัสที่ใช/สําหรับการถอดรหัสข/อมูล
1) WEP Encryption การทํางานของการเข/ารหัสข/อมูลในกลไก WEP เปdนดังนี้
• Key ขนาด 64 หรือ 128 บิตถูกสร/างขึ้นโดยการนําเอารหัสลับซึ่งมีความยาว 40 หรือ 104 บิต มาต,อรวม
กับข/อความเริ่มต/น IV (Initialization Vector) ขนาด 24 บิตที่ถูกกําหนดแบบสุ,มขึ้นมา
• Integrity Check Value (ICV) ขนาด 32 บิตถูกสร/างขึ้นโดยการคํานวณค,า CRC-32 (32-bit Cyclic
Redundant Check) จากข/อมูลดิบที่จะส,งออกไป (ICV ซึ่งจะถูกนําไปต,อรวมกับข/อมูลดิบ มีไว/สําหรับ
ตรวจสอบความถูกต/องของข/อมูลหลังจากการถอดรหัสแล/ว)
• ข/อความที่มีความสุ,ม (Key Stream) ขนาดเท,ากับความยาวของข/อมูลดิบที่จะส,งกับอีก 32 บิต (ซึ่งเปdน
ความยาวของ ICV) ถูกสร/างขึ้นโดยหน,วยสร/างข/อความที่มีความสุ,มหรือ PRNG (Pseudo-Random Number
Generator) ที่มีชื่อเรียกว,า RC4 ซึ่งจะใช/ Key ที่กล,าวมาข/างต/นเปdน Input (หรือ Seed) หมายเหตุ PRNG
จะสร/างข/อความสุ,มที่แตกต,างกันสําหรับ Seed แต,ละค,าที่ใช/
• ข/อความที่ได/รับการเข/ารหัส (Cipher text) ถูกสร/างขึ้นโดยการนําเอา ICV ต,อกับข/อมูลดิบแล/วทําการ XOR
แบบบิตต,อบิตกับข/อความสุ,ม (Key Stream) ซึ่ง PRNG ได/สร/างขึ้น
• สัญญาณที่จะถูกส,งออกไปคือ ICV และข/อความที่ได/รับการเข/ารหัส (Cipher text)

12

รูปที่ 2.4 WEP Encryption
ที่มา http://hospital.moph.go.th/sapphaya/DownLoad/Download/มาตารฐาน%20IEEE%20802_11%20WLAN%20ความรู/
เบื้องต/น%20ช,องโหว,%20และการรักษาความปลอดภัย%20(%20ตอน%2002).htm

2) WEP Decryption การทํางานของการถอดรหัสข/อมูลในกลไก WEP เปdนดังนี้
• Key ขนาด 64 หรือ 128 บิต ถูกสร/างขึ้นโดยการนําเอารหัสลับซึ่งมีความยาว 40 หรือ 104 บิต (ซึ่งเปdน
รหัสลับเดียวกับที่ใช/ในการเข/ารหัสข/อมูล) มาต,อรวมกับ IV ที่ถูกส,งมากับสัญญาณที่ได/รับ
• PRNG สร/างข/อความสุ,ม (Key Stream) ที่มีขนาดเท,ากับความยาวของข/อความที่ได/รับการเข/ารหัสและถูกส,ง
มาโดยใช/ Key ที่กล,าวมาข/างต/นเปdน Input
• ข/อมูลดิบและ ICV ถูกถอดรหัสโดยการนําเอาข/อความที่ได/รับมา XOR แบบบิตต,อบิตกับข/อความสุ,ม (Key
Stream) ซึ่ง PRNG ได/สร/างขึ้น
• สร/าง ICV โดยการคํานวณค,า CRC-32 จากข/อมูลดิบที่ถูกถอดรหัสแล/วเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับค,า ICV ที่ได/
ถูกส,งมา หากค,าทั้งสองตรงกัน (ICV' = ICV) แสดงว,าการถอดรหัสถูกต/องและผู/ที่ส,งมาได/รับอนุญาต (มีรหัสลับ
ของเครือข,าย) แต,หากค,าทั้งสองไม,ตรงกันแสดงว,าการถอดรหัสไม,ถูกต/อง หรือผู/ที่ส,งมาไม,ได/รับอนุญาต
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รูปที่ 2.5 WEP Decryption
ที่มา http://hospital.moph.go.th/sapphaya/DownLoad/Download/มาตารฐาน%20IEEE%20802_11%20WLAN%20ความรู/
เบื้องต/น%20ช,องโหว,%20และการรักษาความปลอดภัย%20(%20ตอน%2002).htm

2.5.2 Advanced Encryption Standard (AES)
เปdนรูปแบบของการเข/ารหัสข/อมลูแบบใหม,ที่กําลังมาแทนที่ WEP ที่ใช/อัลกอริทึม RC4 โดย AES ใช/
อัลกอริทึม Rijndale ซึ่งกําหนดความยาวของคียในการเข/ารหัสเปdน 3 รูปแบบคือการเข/ารหัส แบบ 128 บิท
แบบ 192 บิทและ 256 บิท ซึ่งอัลกอริทึมของ AES เปdนระบบที่มีความปลอดภัยสูง สําหรับการเข/ารหัสข/อมูล
และเปdนมาตรฐานที่เสร็จสิ้นแล/ว ดังนั้นจึงนํา AES ไปใช/กับเครือข,าย WLAN ในระดับ Campus Network
ได/ โดยมีเซิรฟเวอรเปdนศูนยกลางที่สามารถส,งออกคียได/โดยอัตโนมัติที่เรียกว,า Centralized Encryption
Key Server
2.5.3. Wireless VPN
เปdนเทคนิคที่ใช/ในการสร/างความปลอดภัยตั้งแต,ปs 1990 ซึ่งเปdนการใช/เพื่อเชื่อมต,อระหว,างคอมพิวเตอร
หรือเครือข,ายที่อยู,ห,างไกลเข/ากับเครือข,ายขององคกรโดยผ,านอินเตอรเน็ต ซึ่งจาก หลักการเดิมของ VPN ก็คือ
เปdนการใช/งานโดยการเข/ารหัสแบบ Point to Point สําหรับผู/ใช/งานจาก ระยะไกล (Remote Users) ที่
ต/องการเชื่อมต,อกับเครือข,ายขององคกรโดยผ,าน Tunnel และในปจจุบันยังมีการนําเอาเทคโนโลยี VPN มา
ประยุกตใช/ในเครือข,ายแบบ Wi-Fi มาตรฐาน IEEE 802.11 โดยการสร/าง VPN Tunnel เท,านั้น โดย
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การจราจรภายใน Tunnel เปdนการเข/ารหัสข/อมูลจนถึง VPN Gateway ดังนั้น จึงทําให/ผู/ไม,หวังดีกับเครือข,าย
ถูกบล็อกในการสื่อสารข/อมูลกับเครือข,ายทั้งหมด
2.5.4. Wi-Fi Protected Access (WPA)
เปdนมาตรฐานความปลอดภัยข/อมูลที่พัฒนาขึ้นมาโดยองคกร Wi-Fi Alliance (WECA) เพื่อแก/ไขจุดอ,อน
ของ WEP ในเรื่องการเข/ารหัสข/อมูล ถูกประกาศให/เปdนมาตรฐานในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2002 การพัฒนา
WPA อยู,บนพื้นฐานเดียวกับมาตรฐาน IEEE802.11i ของสถาบัน วิศวกรรมไฟฟxาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE)
WPA จะถูกนํามาใช/ทดแทน WEP เพื่อแก/ไขจุดอ,อนในเรื่องการเข/า/ถอดรหัสข/อมูลด/วย WEP Key โดยการ
นําเอา Dynamic Key Distribution และการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิ์ผู/ใช/งาน IEEE802.1X มารวมไว/เปdน
กลไกของ WPA อุปกรณไวรเลสที่ สนับสนุนมาตรฐาน WPA จะมีโหมดการทํางานให/เลือก 2 โหมด ดังนี้
1) WPA Pre-Shared Key โหมดการทํางาน Pre-Shared Key ออกแบบมาสําหรับเครือข,ายไวรเลสแลนที่
ใช/ภายในบ/านหรือในสํานักงานขนาดเล็ก (Home Office Small Office : SOHO) เพื่อสร/างความปลอดภัย
ให/แก,ข/อมูล เนื่องจากโหมดนี้ไม,ตอ/งการ RADIUS Server สําหรับการตรวจสอบและพิสูจนสิทธิของผู/ใช/งาน
Pre-Shared Key จะใช/กลไกการเข/า/ถอดรหัสข/อมูลสองแบบคือ แบบแรกใช/ TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) ร,วมกับ MIC (Message Integrity Code หรือเรียกว,า Michael) และแบบที่สอง AES
(Advanced Encryption Standard) ทั้งสองกลไกมีระดับความปลอดภัยสูงกว,า WEP หลายเท,า
2) Temporal Key Integrity Protocol เทคนิคการใช/คียชั่วคราวเพื่อเข/ารหัส TKIP เปdนกลไกการ
เข/ารหัสที่ยังคงใช/เทคนิค RC4 เช,นเดียวกับ WEP แต,ได/มีการปรับปรุงการทํางานให/มีประสิทธิภาพที่เหนือกว,า
WEP ดังนี้
• ทุกๆ แพ็กเก็ตข/อมูลที่สร/างขึ้นจากการสื่อสารระหว,าง AP กับเครื่องคอมพิวเตอรไร/สาย จะถูก
เข/ารหัสด/วยคียที่แตกต,างกันออกไป (Dynamic Ciphering Keys) ทําให/ยากแก,การเดาคียที่
ถูกต/อง
• ใช/กลไก Message Integrity Checking (MIC) เพื่อทําให/แน,ใจว,าข/อมูลที่อยู,ระหว,างการ
สื่อสารจะไม,ถูกปลอมแปลงจากผู/บุกรุก
• จํานวนบิต Initialization Vector (IV) hashing ขนาด 48 บิต ซึ่งสูงกว,า IV ของ WEP ที่มี
จํานวนแค, 24 บิต (ค,า IV นี้ถูกนําไปรวมกับคียที่ผู/ใช/ต/องใส,เพื่อใช/สําหรับการเข/ารหัสและ
ถอดรหัส) การที่มีจํานวนบิตมากกว,าทํา ให/การเดาค,านี้ทําได/ยากขึ้น
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2.5.5. Wi-Fi Protected Access version 2 (WPA2)
จากเทคโนโลยี WPA ที่ไม,สามารถแก/ปญหาการคํานวณหา IV ของ WEP ได/อย,างสิ้นเชิง ทําให/การพัฒนา
WPA เปdน WPA2 ขึ้น มาตรฐาน WPA2 ได/พัฒนาโดยใช/พื้นฐานของ IEEE 802.1X รวมถึงใช/วิธีการเข/ารหัส
แบบ AES (Advanced Encryption Standard) ด/วยกุญแจขนาด 128,192 หรือ 256 บิต
เทคโนโลยี AES มีชื่อเรียกว,า AES-CCMP (Advanced Encryption Standard – Counter Mode CBCMAC Protocol) ซึ่งเปdนวิธีการเข/ารหัสแบบเปdนบล็อก เพื่อทําให/การเข/ารหัสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให/ผู/
บุกรุกไม,สามารถคาดเดาการเข/ารหัสได/ ร,วมกับวิธีการตรวจสอบความถูกต/องของข,าวสารที่ว,า CBC (Cipher
Block Chaining) โดย CBC จะสร/างรหัส MIC (Message Integrity Code) เพื่อใช/เปdนรหัสตรวจสอบว,า
ข,าวสาร (Message Authentication Code, MAC) จึงเปdนที่มาของ CBC-MAC องคป“ระกอบอีกส,วนของ
AES-CCMP คือ CCM (Counter mode-CBC MAC) ทั้งนี้ CCM ใช/ Counter เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขของ
ข/อมูลหลังการเข/ารหัสในแต,ละครั้งไมให/เหมือนกัน เพื่อไม,ให/ได/ Ciphertext ที่เหมือนกัน ด/วยความที่ AES ซึ่ง
เปdนวิธีที่ทําให/ผู/บุกรุก ไม,สามารถอ,านข,าวสารได/นํามาแทนวิธีเข/ารหัสแบบเดิมที่ใช /RC4 Cipher และ IV จึง
สามารถแก/ปญหาของ WEP ได/ WPA2 ได/ยกเลิกการใช /RC4 และ IV ที่เปdนพื้นฐานของ WEP และ WPA ทํา
ให/การเจาะเข/าระบบทําได/ยากกว,า WEP และ WPA2 ยังมีการพิสูจนตัวตน 2 รูปแบบด/วยกันคือ
• WPA2 Personal เปdนการสร/างการพิสูจนตวัตนเสมือน ระหว,างผู/ใช/และ Access Point ด/วย PSK
(Pre Share Key) หรือ PMK (Pairwise Master Key) ซึ่ง PMK ที่สร/างขึ้นจะเหมือนกันในทุก ๆ
เครื่องลูก ข,ายโดยที่ PTK (Pairwise Transient Key) จะถูกสร/างขึ้นต,อจาก PMK อีกทีเพื่อสร/าง
ช,องทางเชื่อมต,อสําหรับส,ง password โดย WPA2 Personal จะใช/การพิสูจนตัวตนที่อ/างอิงอุปกรณ
เปdนหลักระหว,างเครื่องลูกข,าย และ Access Point
• WPA2 Enterprise เปdนการเชื่อมต,อด/วยมาตรฐาน 802.1X บนโปโตคอลที่ชื่อ RADIUS โดย
WPA รูปแบบ นี้จะประกอบด/วย 2 ส,วนหลัก คือการควบคุมพอรททีใช/รับส,งข/อมูลและโปรโตคอลที่
จัดการเกี่ยวกับ วิธีการรับส,งกุญแจ ซึ่ง WPA2 Enterprise จะใช/การพิสูจนตัวตนที่อ/างอิงผู/ใช/เปdน
หลักระหว,างเครื่องลูกข,ายและ EAP Server จึงจําเปdนจะต/องใช/ Server ที่เปdน PC ต,อเข/ากับ
Access Point เพื่อพิสูจนตัวตน WPA2 Enterprise จะมีรูปแบบเชื่อมต,อ 3 ส,วนคือ เครื่องลูกข,าย,
Access Point และ Server
2.6 Cisco Wireless LAN Controller (WCL)
Cisco Wireless LAN Controller คืออุปกรณที่ใช/ในการควบคุมเครือข,ายอินเตอรเน็ตไร/สาย ที่ได/มีการผลิต
ขึ้นภายใต/เครื่องหมายการค/าของบริษัทซิสโก/ ซีสเต็มส คอรปอเรชั่น ซึ่ง ให/บริการตั้งค,าการทํางานของระบบ
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ผ,านทางเว็บอินเตอรเฟส อาทิเช,น การสร/างกลุ,มของเครื่องแอคเซสพอยตและกําหนด WLAN ให/กับแต,ละกลุ,ม
เปdนต/น

รูปที่ 2.6 การใช/งานของ Cisco Wireless LAN Controller รุ,น 5520 ผ,าน Browser
Wireless LAN Controller จะช,วยคอยควบคุมการตั้งค,า access point ทั้งหมด เช,น
Chanel, Roaming, Transmission Power เปdนต/น รวมถึงค,า config ต,าง ๆ ของ access point
ด/วย โดยเราสามารถจัดการ access point ทั้งหมดผ,าน WLC โดยคอนฟwกที่ WLC แล/วตัว WLC จะ
สั่งการไปยัง access point ที่เข/ามา register หรือเข/ามา join กับ WLC ได/ (Cisco AP ที่จะ
สามารถใช/งานกับ Cisco WLC ได/เราจะเรียกว,า Lightweight access point)

รูปที่ 2.7 การทํางานของ Cisco Wireless Controller
ที่มา http://zone-network.blogspot.com/2015/04/cisco-wireless-lan-controller-wlc.html
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WLC กับ access point จะคุยกันผ,าน Protocol ชื่อ CAPWAP (Control And Provisioning of
Wireless Access Points) เปรียบเสมือนการสร/าง Tunnel จาก access point ไปยัง WLC นั่นเอง ซึ่ง
CAPWAP จะแบ,งเปdน 2 ส,วน คือ
• CAPWAP Control Plane ใช/คุยระหว,าง WLC กับ AP เพื่อจัดการเรื่อง Radio Management เช,น
Channel , Transmission Power และ ค,า config ต,างๆของ access point เช,น สั่งปwด Radio ,
ตั้งค,า Authentication และอื่นๆ ใช/งานผ,าน UDP 5246
• CAPWAP Data Plane เปdนช,องทางของการส,ง Data เวลาเราส,งข/อมูลจาก Client นั่นเอง ใช/งาน
ผ,าน UDP 5247

รูปที่ 2.8 ส,วนประกอบของ CAPWAP
ที่มา http://zone-network.blogspot.com/2015/04/cisco-wireless-lan-controller-wlc.html
ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนการสร/าง CAPWAP Tunnel จาก access point ไปยัง WLC นั่นเอง !!
เพราะฉะนั้น traffic ของ Client เมื่อเชื่อมต,อ access point แล/วส,งออกไป traffic จะวิ่งผ,าน CAPWAP
Data Plane tunnel ไปหา WLC ก,อน แล/วจึงส,งออกไปต,อ

รูปที่ 2.9 ลักษณะการทํางานแบบ Central Swithing
ที่มา http://zone-network.blogspot.com/2015/04/cisco-wireless-lan-controller-wlc.html
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จากรูป เมื่อ Client B ต/องการส,ง หา Client A ที่อยู,บน access point ตัวเดียวกัน และ SSID
เดียวกัน traffic ของ Client B จะถูกส,งผ,าน CAPWAP Data Plane เข/าไปหา WLC ก,อน จากนั้นจึงส,งกลับ
มา ลักษณะการทํางานแบบนี้ เรียกว,า Central Swithing
2.7 เรเดียส (RADIUS)
เรเดียส (Remote Authentication Dial-In User Service, RADIUS) เปdนโปรโตคอลทางด/านระบบ
เครือข,ายชนิดหนึ่งซึ่งเปdนส,วนกลางของระบบพิสูจนตัวจริง ระบบให/สิทธการใช/งานและระบบบันทึกการใช/งาน
(Authentication, Authorization and Accounting, AAA) ซึ่งเปdนการจัดการสําหรับคอมพิวเตอรเพื่อการ
เชื่อมต,อและเข/าใช/บริการระบบเครือข,าย
เรเดียสถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทลิฟวิงเอ็นเตอรไพซ (Livingston Enterprises, Inc.) ในปsพ.ศ. 2534
และได/มีการนํา มารวมเข/ ากับโปรโตรคอลในการยืนยัน ตัวตน และบัน ทึกการใช/ (Authentication and
Accounting Protocol) หลังจากนั้นได/ถูกนํามาใช/เปdน มาตรฐานสําหรับ IETF ในเวลาต,อมา
เพราะการสนับสนุนที่มากมายของโปรโตคอลเรเดียส จึงได/มีการนํามาใช/กับไอเอสพี (ISPs) และ
องคกรเพื่อบริหารการเข/าใช/งานอินเตอรเน็ตหรือระบบเครือข,ายภายใน, เครือข,ายไร/สาย, บริการอีเมล เปdนต/น
เครือข,ายเหล,านี้อาจรวมไปถึง modem ADSL, access point, VPN หรือ web server
เรเดียสเปdนโปรโตคอลที่ทํางานแบบ client/server โดยทํางานอยู,ในชั้นที่7 (application layer) ซึ่ง
ใช/ port utp ในการเชื่อมต,อและรับส,งข/อมูล ตัวอย,างการนําไปใช/งาน เช,น server สําหรับเชื่อมต,อระยะไกล
(Remote Access Server), server สําหรับเครือข,ายเสมือน (Virtual Private Network Server) เปdนต/น
อุปกรณเชื่อมต,อเครือข,าย ดังกล,าวจะควบคุมการเข/าถึงระบบเครือข,าย โดยมีการยืนยันตัวตนและให/สิทธิ์ใช/
งานผ,านทาง RADIUS server นั่นเอง
RADIUS ได/มีการกําหนดพอรตอย,างเปdนทางการโดยใช/ utp port 1812 สําหรับการทําการยืนยัน
ตัวตนและการใช/สิทธใช/งาน ใช/ utp port 1813 สําหรับการทําบันทึกการใช/งาน ข/อกําหนดเหล,านี้ถูกกําหนด
โดย Internet Assigned Numbers Authority (IANA) อย,างไรก็ตาม ก,อนที่จะมีการนํา port 1812 และ
1813 มาใช/ ได/มีการใช/ port 1645 และ 1646 มาก,อน ถึงแม/จะไม,ได/ระบุอย,างเปdนทางการแต,ก็ได/กลายมา
เปdน port พื้นฐาน เช,นกัน
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2.7.1 RADIUS Message Format
แมสเสจของเรเดียสจะส,งเปdนข/อความผ,านยูดีพีพอรต 1812 (UDP 1812) โดยมีรูปแบบ ดังรูป

รูปที่ 2.10 RADIUS message format
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS
- ฟwลด Code (1 byte) กําหนดชนิดของแมสเสจ คือ 1 = AccessRequest, 2 = Access-Accept,
3 = Access-Reject, 4 = Accounting-Request, 5 = Accounting-Response, 11 = Access-Challenge,
12 = Status-Server, 13 = Status-Client, 255 = Reserved
- ฟwลด Identifier ขนาด 1 ไบตเปdนฟwลดที่ระบุการแลกเปลี่ยน RADIUS Message ผู/ส,งข/อความขอ
สร/างค,าตัวระบุรายการและตอบกลับสําเนาลงในข/อความตอบกลับ ช,วยให/เรเดียสไคลเอ็นทหรือพร็อคซี่ได/
คําตอบจากเรเดียสเซิรฟเวอรตรงกับคําขอที่ขอไป
- ฟwลด Length ขนาด 2 ไบตระบุถึงความยาวของ RADIUS Message รวมถึง Code, Identifier,
Length, Authenticator field และ RADIUS Attribute
- ฟwลด Authenticator ขนาด 4 ไบตใช/ในการระบุว,าเปdนแมสเสจที่ส,งกลับจากเซิรฟเวอรที่ถูกต/อง
โดยค,านี้ในแพ็กเกท Access-Request จะเปdนค,าที่สุ,มขึ้นโดย ไคลเอนตและจะนําค,านี้ไปทาการเข/ารหัสลับกับ
รหัสผ,านของผู/ใช/ด/วยคียที่กําหนดตรงกันทั้ง ไคลเอนตและเซิรฟเวอรและผลที่ได/จะนาไปใส,ในแอททริบิวท
User/Password ในแมสเสจ Access-Request
- ฟwลด Attributes เปdนข/อมูลที่ใช/ในการ Authentication, Authorization และ Configuration ซึ่ง
มีการกําหนดรายละเอียดใน RFC2138
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- Access-Request เรเดียสไคลเอ็นทจะทําการส,งเพื่อร/องขอการตรวจสอบและขออนุมัติเพื่อทําการ
เชื่อมต,อเข/ากับเครือข,าย Access-Request ช,วยให/เรเดียสไคลเอ็นทสามารถเชื่อมต,อแบบพิเศษได/
- Access-Challenge จะส,งโดยเรเดียสเซิรฟเวอรเพื่อตอบกลับของข/อความ Access-Request เมื่อ
ต/องการข/อมูลเพิ่มเติมที่จําเปdนเพื่อดําเนินการตรวจสอบหรืออนุญาติ
- Access-Accept จะส,งโดยเรเดียสเซิรฟเวอรใช/ในการตอบกลับของข/อความ Access-Request เพื่อ
บอกเรเดียสไคลเอ็นทถึงสิทธิ์ในการเชื่อมต,อ Access-Accept สามารถกําหนดค,าและข/อมูลในการเชื่อมต,อได/
- Access-Reject จะส,งโดยเรเดียสเซิรฟเวอรใช/ในการตอบกลับของข/อความ Access-Request เพื่อ
บอกเรเดียสไคลเอ็นทถึงการปฏิเสธการเชื่อมต,อ เรเดียสเซิรฟเวอรจะส,งข/อความนี้หากสิทธในการเชื่อมต,อไม,
เปdนจริงหรือไม,มีสิทธิ์ในการเชื่อมต,อ
- Accounting-Request จะส,งโดยเรเดียสไคลเอ็นทเพื่อร/องขอข/อมูล Accounting เพื่อการเชื่อมต,อ
ที่ได/รับการยอมรับ
- Accounting-Response เรเดียสเซิรฟเวอรจะเปdนผู/ส,ง เพื่อตอบกลับข/อความ AccountingRequest เพื่อให/เรเดียสไคลเอ็นทนําไปประมวลผลต,อไป

2.7.2 RADIUS Attributes Format
RADIUS Attribute Value Pairs (AVP) ใช/ในการเก็บข/อมูลการทําการ ร/องขอ และการตอบ สนองสําหรับ
การทํา authentication, authorization, and accounting ค,า ความยาวของ RADIUS packet ใช/ในการบ,ง
บอกถึงจุดสิ้นสุดของ AVPs

รูปที่ 2.11 RADIUS Attributes Format
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS
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ตารางที่2.2 รหัส AVP ของ RADIUS
AVP Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Assignment
User-Name
User-Password
CHAP-Password
NAS-IP-Address
NAS-Port
Service-Type
Framed-Protocol
Framed-IP-Address
Framed-IP-Netmask
Framed-Routing
Filter-Id
Framed-MTU
Framed-Compression
Login-IP-Host
Login-Service
Login-TCP-Port
(unassigned)
Reply-Message
Callback-Number
Callback-Id
(unassigned)
Framed-Route
Framed-IPX-Network
State
Class
Vendor-Specific

AVP Type
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52-59
60
61
62
63

Assignment
Calling-Station-Id
NAS-Identifier
Proxy-State
Login-LAT-Service
Login-LAT-Node
Login-LAT-Group
Framed-AppleTalk-Link
Framed-AppleTalk-Network
Framed-AppleTalk-Zone
Acct-Status-Type
Acct-Delay-Time
Acct-Input-Octets
Acct-Output-Octets
Session-Id
Acct-Authentic
Acct-Session-Time
47 Acct-Input-Packets
Acct-Output-Packets
Acct-Terminate-Cause
Acct-Multi-Session-Id
Acct-Link-Count
(reserved for accounting)
CHAP-Challenge
NAS-Port-Type
Port-Limit
Login-LAT-Port
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รูปที่ 2.12 แผนผังการทํางานของ RADIUS
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS
2.7.3 ฟรีเรเดียส (FreeRADIUS)
เปdนโปรแกรมที่ใช/ในการจัดการแอคเคาทและใช/ในการตรวจสอบสิทธิ ตามมาตรฐาน IEEE 802.1X ตามคอน
เซ็ปคือ AAA มีการทํางานตามโปรโตคอล RADIUS
2.7.3.1 กระบวนการการทํางานของ FreeRADIUS
หลังจากที่ได/มีการสร/างแอคเคาทเปdนที่เรียบร/อยแล/ว มีการใช/งาน โปรแกรม radius-client ต,างๆเช,น Pgina,
ntradping หรือโปรแกรมอื่นๆเพื่อล็อกอินหรือ ตรวจสอบสิทธิ์ก็จะเข/าสู,กระบวนการต,างๆดังนี้
• โปรแกรม radius-client จะติดต,อโปรแกรม FreeRADIUS ตามหมายเลข IP และ port ที่ได/
กําหนดไว/ (โดยปรกติ port ของโปรแกรมจะอยู,ที่ 1812 ตามค,าเริ่มต/น)
• โปรแกรมจะนํา username password และค,า key ไปตรวจสอบว,า ถูกต/องหรือไม,ในขั้นตอนนี้จะ
มีกระบวนการดังนี้
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รูปที่ 2.13 ขั้นตอนการทํางานของ freeradius
ที่มา https://opentodo.wordpress.com/2013/01/07/configuring-freeradius-for-aaa-cisco-clients/
• ในขั้นตอนนี้จะมีการส,ง username password และ secret key ไปยัง server เพื่อใช/ ในการ
ตรวจสอบความถูกต/อง
• ในขั้นตอนนี้ทางฝ–ง client จะสร/างสัญญาณร/องขอผลตอบกลับมา จาก server หรือรอสัญญาณ
ตอบรับความถูกผิดของข/อมูลที่ส,งจากขั้นตอนแรก
• ในขั้นตอนนี้ server จะตอบกลับไปยังเครื่อง client ด/วย สัญญาณ Access-Reply โดยสัญญาณนี้
จะประกอบไปด/วย 2 สัญญาณย,อยที่สําคัญแต,จะ เกิดขึ้นเพียงแค,หนึ่ง สัญญาณต,อเงื่อนไขนั่นคือสัญญาณ
Access-Accept และ Access-Reject โดย สัญญาณ Access-Accept นี้คือสัญญาณที่ใช/ตอบกลับ ไปยัง
ไคลเอนตว,ายูสเซอรเนม รหัสผ,าน และซีเคร็ดคียนั้นถูกต/องส,วนสัญญาณ Access-Reject นั้นจะตรงกันข/าม
กับสัญญาณ แรก โดยมีความหมาย คือ ยูสเซอรเนม รหัสผ,าน และซีเคร็ดคียไม,ถูกต/องหรืออาจมี เฉพาะตัว
หนึ่งตัวใดไม,ถูกต/องก็ได/ เปdนต/น
• ในโปรแกรม FreeRADIUS ต/องอาศัยฐานข/อมูลเพื่อดึงข/อมูลมาใช/ใน การประมวลผลไม,ว,าจะเปdน
username และ password หรือ message และเงื่อนไขต,างๆของแต,ละ user โดยในฐานข/อมูลจะมีตารางที่
เกี่ยวข/องดังนี้ radcheck , radgroupcheck , radgroupreply, radusergroup และ radacc
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2.8 Network Policy Server
Network Policy and Access Services (NPAS) เปdนส,วนประกอบ (role service) ของ windows
server 2008-2012 ซึ่งพัฒนามาจาก Internet Authentication Service (IAS) ของ windows 2003 NPAS
จะช,วยเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข,าย โดยช,วยในการตรวจสอบผู/ใช/ (authentication) การให/สิทธิ
ตามอํานาจหน/าที่ (authorization) และการทําบัญชีของผู/ใช/ (accounting) ที่เข/าถึงเครือข,าย
NPAS สามารถนํามาประยุกตใช/งานเปdน RADIUS Server, RADIUS Proxy, Network Access
Protection (NAP) Policy Server ได/
2.8.1 NPAS นํามาประยุกต+เปmน RADIUS Server เพื่อเปdนส,วนกลางของระบบพิสูจนตัวตน ระบบ
ให/สิทธการใช/งานและระบบบันทึกการใช/งาน (Authentication, Authorization and Accounting, AAA)
ซึ่งเปdนการจัดการสําหรับคอมพิวเตอรเพื่อการเชื่อมต,อและเข/าใช/บริการระบบเครือข,ายไร/สาย , server
สําหรับเชื่อมต,อระยะไกล (Remote Access Server) และ server สําหรับเครือข,ายเสมือน (Virtual Private
Network Server) อุปกรณเชื่อมต,อเครือข,าย ดังกล,าวจะควบคุมการเข/าถึงระบบเครือข,าย โดยมีการยืนยัน
ตัวตนและให/สิทธิ์ใช/งานได/
2.8.2 NPAS นํามาประยุกต+เปmน RADIUS proxy โดยจะสามารถตั้งค,า policy สําหรับ request
connection ซึ่ง Policy จะเปdนตัวบอกให/ NPS server ทําการ forward connection ไปที่ตัว RADIUS
server ตัวอื่น ๆ หรือสามารถระบุ RADIUS Server เพื่อรับ request connection ก็ได/
2.8.3 NPAS นํามาประยุกต+เปmน NAP Policy Server โดยจะสามารถตั้งค,า client health
policy ซึ่งเปdน policy ที่กําหนดคุณสมบัติของเครื่องลูกข,ายด/านความปลอดภัย และการตั้งค,าอื่นๆ ของเครื่อง
ลูกข,าย โดย NPS Server จะประเมิณสถานะของเครื่อง client ที่ต/องการเชื่อมต,อระบบ network โดยทํา
หน/าที่เหมือน RADIUS server โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และอนุมัติการร/องขอหรือปฏิเสธการเชื่อมต,อ
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2.9 Active Directory
Active Diretory เปdนเครื่องมือที่มีมากับ windows server operating system โดยทําหน/าที่ช,วย
จัดการทรัพยากรในระบบ จากจุดศูนยกลางโดยเครื่องมือของ server Domain Controller ถ/าองคกรที่มี
ผู/ใช/งานจํานวนมาก ๆ นํา Active Directory มาใช/งาน จะช,วยลดภาระค,าใช/จ,ายในการบริหารจัดการ User
Environment อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให/กับระบบโดยรวมโดยที่ไม,ต/องซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม (feature นี้มี
มากับ windows server อยู,แล/ว)
Windows 2000 – Windows 2003 เรียก Active Directory หรือ AD แต,ใน Windows 2008
เรียกเพิ่มว,า Active Directory Domain Services (ADDS)
Active Directory Domain Services (ADDS) เปdน roles บน Windows Server ที่มีไว/เพื่อใช/งาน
เกี่ยวกับการ ระบุตัวตน (ช,วย Authentication & Authorization & Audit) และการเข/าถึงทรัพยากรต,าง ๆ
บนขอบเขตของ Active Directory ซึ่ง Windows Server 2008 เน/นใช/คําว,า (identity and access) หรือ
IDA
Active Directory Domain Services (ADDS) เปdนชื่อเรียก roles ในการทํางานบน Windows
Server 2008 ADDS ช,วยเปdนศูนยกลางในการบริหารจัดการการเข/าถึงทรัพยากร โดยที่ช,วยจัดการเรื่อง
Authentication, Authorization, Auditing อีกทั้งยังสามารถใช/บริหารจัดการ clients environment ด/วย
group policy
Domain Controller (DC) ใช/เรียกเครื่อง Server ที่สั่งให/ทํางานใน Roles ของ Active Directory
Domain Services (ADDS)
Active Directory Database หรือ Active Directory Data Store คือที่เก/บข/อมูลของ Active
Directory หลังจากติดตั้ง roles ของ Active Directory Domain Services (ADDS) ลงบนเครื่อง Windows
Server เรียบร/อยแล/ว ระบบจะสร/าง Database ขึ้นมาเพื่อเก็บ object ไว/สําหรับเรียกใช/งาน เช,น users,
computer accounts, printer, shared folder, ข/อมูลเกี่ยวกับ identities โดยที่อยู,ของ AD database จะ
เก็บไว/ที่ Folder %Systemroot%\ntds
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บทที่3
การออกแบบระบบและวิธีการดําเนินงาน
3.1 แนวคิดการออกแบบระบบ
ระบบเครือข,ายไร/สายแบบปลอดภัย พร/อมการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติ เปdนระบบที่ออกแบบ
ให/ ผู/ ใช/ งานได/ ยื น ยั น ตั ว ตนเข/ าใช/ งานเครื อข, า ยไร/ ส ายอย, า งปลอดภั ย ด/ ว ยการเข/ า รหั ส ข/ อมู ล บั ญ ชี ผู/ ใช/ งาน
อินเตอรเน็ต ซึ่งจะทําให/การใช/งานระบบเครือข,ายไร/สายมีความปลอดภัยมากขึ้นกว,าเดิม โดยระบบจะมีการ
ตรวจสอบชื่อผู/ใช/และรหัสผ,านก,อนเข/าใช/งาน และเมื่อผู/ใช/งาน login เข/าสู,ระบบ จะมีการลงทะเบียน MAC
address อัตโนมัติ เพื่ออํานวยความสะดวกแก,ผู/ใช/งาน
o กรณีกรอกชื่อผู/ใช/หรือรหัสผ,านไม,ถูกต/อง ระบบจะไม,ลงทะเบียน MAC address และไม,อนุญาติให/ใช/
งาน
o กรณีกรอกชื่อผู/ใช/และรหัสผ,านถูกต/อง ระบบจะลงทะเบียนอุปกรณลงฐานข/อมูลอัตโนมัติ (โดยใช/ค,า
MAC address) และอนุญาติให/ใช/งาน ซึ่งบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต 1 บัญชี จะสามารถลงทะเบียนได/
5 อุปกรณ
o กรณีกรอกชื่อผู/ใช/และรหัสผ,านถูกต/อง แต,มีการใช/งานเกิน 5 อุปกรณ ระบบจะปฏิเสธการใช/งาน
อุปกรณลําดับที่ 6 ซึ่งผู/ใช/สามารถเข/ามาบริหารจัดการอุปกรณของตนเองไม,ให/เกิน 5อุปกรณ ได/ที่
website : Identify Device Management (https://idm.sut.ac.th)
นอกจากนี้ ระบบจะต/ องสามารถรองรั บ การใช/งานของผู/ใช/ งานจํ า นวนมากได/ เนื่ องจากบัญ ชี ผู/ ใช/ งาน
อินเตอรเน็ต 1 account จะสามารถใช/งานอุปกรณได/สุงสุดถึง 5 อุปกรณ ซึ่งจะสร/าง connection จํานวน
มาก จึงมีแนวคิดจัดทํา load balance ให/กับ server ที่ทําการ authentication ด/วย โดยประยุกต
ความสามารถของ FreeRADIUS Proxy มาเปdน ตัว load balancer ซึ่งจะมีหน/าที่จัดการ traffic การ
authentication เพื่อลดภาระของ server ที่ทําการ authentication ซึ่งถือว,าเปdนการประหยัดค,าใช/จ,ายใน
การจัดซื้อ load balancer ด/วย

27

3.2 โครงสรางของระบบ

รูปที่ 3.1 โครงสร/างจําลองของระบบ
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3.3 องค+ประกอบของระบบ ประกอบด/วย
1. client device คือ เครื่องคอมพิวเตอรโน/ตบุ™ค อุปกรณมือถือ หรือแท็บเลต ที่ต/องการเข/าใช/งานระบบ
@SUT-Wifi โดยการจับสัญญาณ @SUT-Wifi
2. access point คือตัวกระจายสัญญาณเครือข,ายไร/สาย ติดตั้งกระจายอยู,ทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย
3. Wireless Lan Controller ใช/ควบคุมการทํางานของ access point ที่กระจายอยู,ตามพื้นที่ต,างๆ โดย
อุปกรณนี้จะนําหมายเลข MAC address ของอุปกรณที่มาเชื่อมต,อส,งไปยัง Radius Proxy load balance
ซึ่งจะ load balance traffic ไปที่ Radius MAC Authen Server ซึ่งเปdนคอมพิวเตอรแม,ข,ายทําหน/าที่
ตรวจสอบ MAC address และลงทะเบียน MAC address ของผู/ใช/งานต,อไป
4. Radius Proxy load balance เปdนตัว load balance traffic โดยอาศัยฟงชันการทํางานของ
FreeRADIUS Proxy
5. Radius MAC Authen Server เปdน FreeRADIUS server ทําหน/าที่ตรวจสอบ MAC address และ
ลงทะเบียน MAC address ของผู/ใช/งาน
6. Network Policy Server เปdน server สําหรับยืนยันตัวตน โดยจะมีการสร/าง policy สําหรับการยืนยัน
ตัวตนแบบปลอดภัย (ตามมาตราฐาน 802.1x) และจะมีการเชคผู/ใช/งานว,ามีบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตอยู,จริง
หรือไม, โดยทํางานร,วมกับ Active Directory
7. MySQL server ทําหน/าที่เก็บ record ค,า MAC address ของอุปกรณ และเก็บประวัติการเข/าใช/งานของ
ผู/ใช/งาน
8. Web server ทําหน/าที่เปdน web interface แก,ผู/ใช/งาน สําหรับเข/ามาบริหารจัดการอุปกรณของตน
รวมถึงเปdนคู,มือผู/ใช/งานระบบด/วย
9. Active Directory เปdน Server สําหรับการเก็บข/อมูลบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
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3.4 การออกแบบ flow chart การทํางานของระบบ
เริ ม
ผู้ใช้ จบั สัญญาณ @SUT-Wifi

มีการตังค่า profile

ตรวจสอบ Profile

การเชือมต่อหรื อไม่

yes

No

No

การเชือมต่อ

yes

ผู้ใช้ ทําการตังค่าการใช้ งาน
ตามคูม่ ือ

อุปกรณ์เกิน $

yes
Disable @SUT-Wifi

หรื อไม่
No
Connect @SUT-Wifi

บันทึก MAC address
ลงฐานข้ อมูล

บันทึกข้ อมูลการใช้ งาน

จบการทํางาน

รูปที่ 3.2 flow chart ของระบบเครือข,ายไร/สายแบบปลอดภัย พร/อมการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติ
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อธิบายการทํางานของ flow chart ดังนี้
1. เมื่อผู/ใช/จับสัญญาณ @SUT-Wifi ระบบจะเชคว,าอุปกรณมีการตั้ง profile การเชื่อมต,อหรือไม, หากไม,มีการ
ตั้ง profile การเชื่อมต,อ ผู/ใช/งานจะต/องตั้งค,าการเชื่อมต,อตามคู,มือบนเว็บไซต https://idm.sut.ac.th แยกตาม
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณก,อนจึงจะสามารถใช/งาน @SUT-Wifi ได/
2. หากการตั้งค,า profile ไม,ถูกต/อง,บัญชีผู/ใช/งาน อินเตอรเน็ต ไม,ถูกต/อง ระบบจะปฏิเสธการเชื่อมต,อ
3. หากมีการตั้งค,า profile การเชื่อมต,อถูกต/อง , บัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตถูกต/อง ระบบจะเชคจํานวน
อุปกรณที่เคยเชื่อมต,อกับระบบ (เปdนค,าที่ record ในฐานข/อมูล) ว,ามีจํานวนเกิน 5 อุปกรณหรือไม, หากเกิน
จะไม,สามารถเชื่อมต,อกับสัญญาณ @SUT-Wifi ได/
4. หากมีจํานวนไม,เกิน 5 อุปกรณจะอนุญาติให/เชื่อมต,อสัญญาณ @SUT-Wifi ได/ และระบบจะบันทึก MAC
address ของอุปกรณลงฐานข/อมูล และบันทึกประวัติการใช/งานอุปกรณลงฐานข/อมูลด/วย
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3.5 การออกแบบ flow chart ของระบบเว็บไซต+บริหารจัดการอุปกรณ+
เริ ม
ผู้ใช้ login เข้ าสูร่ ะบบ

ตรวจสอบ

No
แสดงข้ อความ invalid account

Username,Password

yes

แสดงรายการอุปกรณ์ทีเคยเชือมต่อ

ผู้ใช้ สงลบรายการ
ั

No

อุปกรณ์

yes

ลบรายการอุปกรณ์จากฐานข้ อมูล

จบการทํางาน

รูปที่ 3.3 flow chart ของระบบเว็บไซตบริหารจัดการอุปกรณ
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อธิบายการทํางานของ flow chart ดังนี้
1.ผู/ใช/ทําการ login เข/าสู,ระบบที่เว็บไซต https://idm.sut.ac.th (ที่เมนู “Device Management->Secure Wifi”)
ระบบจะตรวจสอบข/อมูลบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต ว,าถูกต/องหรือไม, หากไม,ถูกต/องจะไม,สามารถเข/าถึงหน/า
การบริหารจัดการอุปกรณของตนได/
2. หากข/อมูลบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตถูกต/อง ระบบจะแสดงบัญชีอุปกรณที่เคยเชื่อมต,อกับ @SUT-Wifi
3. หากผู/ใช/สั่งลบรายการอุปกรณ ระบบจะลบรายการอุปกรณ ที่ถูกบันทึกในฐานข/อมูล ซึ่งผู/ใช/จะต/องคอย
บริหารจัดการอุปกรณของตนเอง ไม,ให/เกิน 5 อุปกรณ เพราะหากเกิน 5 อุปกรณ อุปกรณลําดับที่ 6 จะไม,
สามารถใช/งานระบบเครือข,ายไร/สาย @SUT-Wifi ได/

รูปที่ 3.4 การบริหารจัดการอุปกรณผ,านเว็บไซต https://idm.sut.ac.th
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3.6 โครงสรางฐานขอมูล สําหรับจัดเก็บข/อมูล MAC address และเก็บประวัติการใช/งาน
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของตาราง mac จะเก็บข/อมูลการลงทะเบียนอุปกรณของผู/ใช/งานอัตโนมัติ
ชื่อข/อมูล
id
username
macaddress
description
vendor
addtime
updatetime

ชนิด
Int(11)
Varchar(100)
Varchar(17)
Varchar(255)
Varchar(255)
Timestamp
timestamp

key
Primary key

ความหมาย
ลําดับ
รหัสผู/ใช/งาน
หมายเลข MAC address
คําอธิบาย
บริษัทผู/ผลิตอุปกรณ
เวลาที่ register
เวลาเชื่อมต,อของอุปกรณล,าสุด

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตาราง radacct ซึ่งเปdนตาราง default ของ Freeradius server จะเก็บประวัติ
การ login ของผู/ใช/งาน
ชื่อข/อมูล
radacctid
acctsessionid
acctuniqueid
username
groupname
realm
nasipaddress
nasportid
nasporttype
acctstarttime
acctstoptime
acctsessiontime
acctauthentic
connectinfo_start
connectinfo_stop
acctinputoctets
acctoutputoctets
calledstationid
callingstationid

ชนิด
Bigint(21)
varchar(64)
varchar(32)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(64)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(32)
datetime
datetime
int(12)
varchar(32)
varchar(50)
varchar(50)
bigint(20)
bigint(20)
varchar(50)
varchar(50)

key
ความหมาย
Primary key ลําดับ
กําหนดรหัสตัวแปรsession
กําหนดรหัสแบบUnique
รหัสผู/ใช/งาน
กลุ,มผู/ใช/งาน (โดยปรกติแล/วไม,มคี ,าในฟwลดนี)้
Domainของผู/ใช/งาน
หมายเลข ip ของ host
Physical port ของ host
ประเภทของ port
เวลาที่เริม่ ใช/งาน
เวลาสิ้นสุดการใช/งาน
เวลาที่นํามากําหนดตัวแปรsession
วิธีการAuthen
เวลาที่ใช/ในการเชื่อมต,อ (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
เวลาที่หยุดเชื่อมต,อ (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
จํานวนข/อมูลเข/าเปdน byte
จํานวนข/อมูลออกเปdน byte
หมายเลข ip ของ host
หมายเลข ip ที่อุปกรณได/รับ
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acctterminatecause
servicetype
framedprotocol
framedipaddress
acctstartdelay
acctstopdelay
xascendsessionsvrkey

varchar(32)
varchar(32)
varchar(32)
varchar(15)
int(12)
int(12)
varchar(10)

สาเหตุของการสิ้นสุดการใช/งาน
ประเภทบริการ (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
ชนิดโปรโตคอล (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
หมายเลข ip อุปกรณ
เวลาที่เริม่ delay (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
เวลาหยุด delay (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้
ค,า user session เพื่อขอยกเลิกการเชื่อมต,อกับ radius
server (โดยปรกติแล/วไม,มีค,าในฟwลดนี)้

3.7 วิธีการดําเนินงาน
ตั้งค,าเครื่องคอมพิวเตอรแม,ข,ายแต,ละประเภทให/ทําหน/าที่แตกต,างกัน โดยประกอบด/วยการตั้งค,า
Freeradius Server, NPS Server, MySQL Server, Web server รวมถึงอุปกรณ Wireless LAN
Controller ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้
3.7.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร+แมขาย ประกอบด/วย
- NPS Server 2 เครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012R2 จํานวน 2 เครื่อง
สเปคเครื่องดังนี้ Processor : Intel(R) Xenon(R) CPU E5-2667 0 @2.90GHz (2 Processor) RAM 8 Gb
System type : 64 Bit Operating System, X64-based processor.
- Radius Server 4 เครื่อง (สําหรับ Mac Authen 3 เครื่อง และ load balancer 1 เครื่อง) ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04LTS
สเปคเครื่องดังนี้ Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz, 2 cores RAM 4 Gb
Kernel and CPU Linux 3.13.0-95-generic on x86_64
- MySQL Server ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04LTS
สเปคดังนี้ Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz, 2 cores RAM 4 Gb
Kernel and CPU Linux 3.13.0-95-generic on x86_64
-Web Server ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.04LTS
สเปคดังนี้ Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz, 2 cores RAM 4 Gb
Kernel and CPU Linux 3.13.0-95-generic on x86_64
โดยเครื่อง server ทั้งหมดนี้เปdนเครื่อง server เสมือน (virtual server) มีการกําหนด ip address
และการเชื่อมต,อตามภาพ
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รูปที่ 3.5 การเชื่อมต,อของระบบและการกําหนด IP Address
หลักการทํางาน
1.ตั้งค,า NPS Server เชื่อมต,อเข/ากับ Active Directory เพื่อใช/งานบริการยืนยันตัวตนกับบัญชีผู/ใช/งาน บน
Actrive Directory
2. ตั้งค,า Wireless Lan Controller ให/ส,งค,าการยืนยันตัวตนมาที่ Load balancer
3. ตั้งค,า load balancer ซึ่งเปdนตัว load balance traffic ให/ส,งค,าการยืนยันตัวตนมาที่ Radius server ทั้ง
3 server โดยอาศัยฟงกชันการทํางานของ FreeRADIUS Proxy
4.ตั้งค,า RADIUS server ให/ตรวจสอบฐานข/อมูล MAC address และลงทะเบียน MAC address ของผู/ใช/บน
MySQL server ก,อนแบ,งภาระงานยืนยันตัวตนที่ NPS Server ผ,าน protocol radius
5.ตั้งค,า web server ให/เชื่อมต,อกับ MySQL server สําหรับการเขียนโปรแกรม เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ
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3.7.2 การตั้งคา Network Policy Service (NPS Server) สําหรับการยืนยันตัวตนผ,าน Protocol radius
ด/วยบัญชีบน Active Directory (nps.sut.ac.th และ nps2.sut.ac.th)
- เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012R2 เรียบร/อยแล/ว ให/ทําการ login เข/าสู,
ระบบ และตั้งค,า IP Address, Time Zone ให/เรียบร/อย
-จากนั้นทําการ Join Domain โดยไปที่ Server Manager-> Local Server คลิ้กที่ชื่อของเครื่อง

รูปที่ 3.6 server manager
จะพบ Dialog System Properties กดที่ change

รูปที่ 3.7 System Properties
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- จากนั้นให/ระบุชื่อเครื่องเปdน “NPS” และโดเมนเปdน “sut.ac.th” และกด OK แล/วระบุ Username และ
Password ของ Domain Administrator แล/วกด ok และ close ระบบจะให/ทําการ restart server ใหม, 1
รอบ

รูปที่ 3.8 การตั้งชื่อ Computer ใน System Properties
-เมื่อ restart server แล/ว ให/ทําการเข/าระบบโดยใช/ account Domain Administrator และทําการติดตั้ง
Role “Network Policy and Access Services” โดยไปที่ server manager-> add roles and fetures

รูปที่ 3.9 การ add roles and features
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จะปรากฏหน/าจอ Add Roles and Features Wizard ให/กด Next

รูปที่ 3.10 add roles and features Wizard
เลือก Role-based or feature-based installation แล/วกด Next

รูปที่ 3.11 add roles and features Wizard (เลือก installation type)
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เลือก Select a server from the server pool แล/วกด Next

รูปที่ 3.12 add roles and features Wizard (server selection)
เลือก Network Policy And Access Service แล/วกด Add feature แล/วกด Next

รูปที่ 3.13 add roles and features Wizard (ขั้นตอนการเลือก server roles)
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ที่หัวข/อ features คลิ้ก next

รูปที่ 3.14 add roles and features Wizard (ขั้นตอนการเลือก Features)
ที่หัวข/อ Network Policy and Access Service คลิ้ก Next

รูปที่ 3.15 add roles and features Wizard (หัวข/อ Network Policy and Access Service)
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ที่หัวข/อ Role Services เลือก “Network Policy Server” จากนั้นกด Next

รูปที่ 3.16 add roles and features Wizard (การเลือก Role Services)
ที่หัวข/อ Comfirmation กดปุ~ม install

รูปที่ 3.17 add roles and features Wizard (การยืนยันการติดตั้ง)
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รอจนกว,าการติดตั้งจะเสร็จ จากนั้นกด close

รูปที่ 3.18 การติดตั้งโปรแกรม
- จากนั้นให/ทําการร/องขอ certificate (อาจทําเปdน celf-sign certificate ก็ได/) แต,ในที่นี้ server ทําการร/อง
ขอกับ DigiCert ซึ่งเปdนองคกรในการออกใบรับรอง certificate (มีค,าใช/จ,าย) โดยไปที่ ปุ~ม start -> search
คําว,า “iis” จะปรากฏหน/าต,าง Internet Information Service (IIS) manager

รูปที่ 3.19 Internet Information Service (IIS) manager
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เลือกที่ Server Certificates จากนั้นเลือกเมนู “create certificate request..” และกรอกรายละเอียดตาม
ภาพจากนั้นกด Next

รูปที่ 3.20 request Certificates.
เลือก Cryptographic service provider เปdน Microsoft RSA SChanel Cryptiprapgic Privider และ Bit
length เปdน 2048 จากนั้นกด next

รูปที่ 3.21 การเลือก Cryptographic service provider และกําหนด Bit length
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เลือกปลายทางที่เก็บ CSR ในตัวอย,างเลือกที่ตั้งที่ Desktop จากนั้นกด finish

รูปที่ 3.22 การเลือกที่เก็บไฟล CSR
จะได/ request file ปรากฏที่หน/าจอ desktop จากนั้นนําส,ง file request นี้ ให/กับ DigiCert ซึ่ง Digicert
จะทําการออก Certificate ภายหลังจากส,ง request file แล/ว 1-2 วัน
-เมื่อได/รับ certificate จาก DigiCert แล/ว ให/ทําการติดตั้ง Certificate สําหรับนําเข/า key pair ซึ่งใช/ในการ
เข/ารหัสข/อมูล (PEAP) โดยไปที่ ปุ~ม start -> search คําว,า “mmc” จะปรากฏ console

รูปที่ 3.23 การเรียกใช/ mmc
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จากนั้น เลือกเมนู file -> add/remove snap-in เลือก certificate กด add

รูปที่ 3.24 การ add/remove snap-in
เลือก computer account กด next

รูปที่ 3.25 การ manage certificate แบบ computer account

46

เลือก local computer กด finish และกด ok

รูปที่ 3.26 การ manage certificate แบบ computer account ที่ local computer
จากนั้นจะปรากฏ หัวข/อ certificates ที่ console

รูปที่ 3.27 console (หัวข/อ certificates)
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ให/ทําการแตก tree menu ของ certificates และคลิกขวาที่ Personal เลือก all tasks->และเลือก import

รูปที่ 3.28 การ import certificates
จากนั้นกด next

รูปที่ 3.29 การ certificates import Wizard
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จากนั้นกด browse เลือก certificate ที่ได/รับจากทาง DigiCert และคลิ้ก next แล/วกด finish

รูปที่ 3.30 การเลือก certificates
และกด finish

รูปที่ 3.31 การเลือกสิ้นสุดการติดตั้ง certificates
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-จากนั้นทําการเชื่อม NPS Server เข/ากับ Active Directory โดยไปที่ server manager เลือกเมนู Tools
และเลือก Network Policy Server คลิกขวาที่ NPS (Local) จากนั้นเลือก “Register server in Active
Directory”

รูปที่ 3.32 การเชื่อม NPS Server เข/ากับ Active Directory
-สร/าง policy สําหรับการยืนยันตัวตน เลือก “Radius server for 802.1x Wireless or Wired
Connections” จากนั้นกด “Configure 802.1x”

รูปที่ 3.33 การสร/าง policy สําหรับการยืนยันตัวตน
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เลือกประเภทของ 802.1x เปdนแบบ secure wireless Connections แล/วกด next

รูปที่ 3.34 การเลือกประเภทของ 802.1x (แบบ secure wireless Connections)
ที่ Specify RADIUS Client กด Add จากนั้นระบุค,า RADIUS Client (ทั้ง 3 server) ให/ตรงกับค,า Radius
Proxy และกําหนดค,า Share Secret จากนั้นกด OK

รูปที่ 3.35 การตั้งค,า radius client
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จะได/ radius client ทั้ง 3 อยู,ใน list จากนั้นกด next

รูปที่ 3.36 list radius client
เลือก Type เปdน Microsoft: Protected EAP (PEAP) จากนั้นกด Configure

รูปที่ 3.37 การเลือก EAP Type (แบบ Microsoft: Protected EAP (PEAP))
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เลือก Certificate ที่ได/ทําการติดตั้ง แล/วกด OK จากนั้นกด Next 3 ครั้งแล/วกด Finish

รูปที่ 3.38 การเลือก Certificate
- ตั้งค,า policy ของ nps เพิ่มเติม ที่ Policy -> Network Policies จากนั้น double click ที่ชื่อ policy

รูปที่ 3.39 ตั้งค,า nps เพิ่มเติม
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ที่แถบ Conditions ให/ยกเลิกประเภทอุปกรณปลายทางที่รับเฉพาะมาตราฐาน IEEE802.11

รูปที่ 3.40 การตั้งค,าที่แถบ conditions
จากนั้นกดปุ~ม add เลือกหัวข/อเปdน Day and time Restrictions. เพื่อกําหนดเวลาการใช/งานให/รองรับการ
ใช/งานทุกวันทุกเวลา

รูปที่ 3.41 การตั้งค,าที่แถบ conditions (Day and time Restrictions)
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รูปที่ 3.42 การตั้งค,า Day and time Restrictions (กําหนดเวลาการใช/งานรองรับการใช/งานทุกวัน)

จากนั้นเลือกแถบ Constraints หัวข/อ Authentication Methods ให/เลือก Encrypted authentication
(CHAP) และ Unencrypted authentication (PAP,SPAP) จากนั้นกด OK

รูปที่ 3.43 การตั้งค,าที่แถบ Constraints

เสร็จสิ้นการตั้งค,า Network Policy Service (NPS Server)

55

3.7.3 ตั้งคา RADIUS proxy load balancer เพื่อกระจาย load แก,กลุ,ม RADIUS server
หลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.0.4TLS และตั้งค,า IP address เรียบร/อยแล/ว ทําการติดตั้ง
package เพิ่มเติมดังนี้
apt-get install freeradius freeradius-mysql
-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/sql.conf เพื่อสร/างส,วนเชื่อมต,อกับ MySQL server
server = "203.158.1.17"
login = "root"
password = "xxxxxxx"
radius_db = "freeradius"
…
num_sql_socks = 50 // ปรับให/เหมาะสมกับปริมาณ Load และปรับให/สอดคล/องกับ my.cnf
-ทําการสร/าง pool ของ radius สําหรับการทํา load balance โดยเพิ่มท/ายไฟล
/etc/freeradius/proxy.conf
home_server freeradius1 {
type = auth
ipaddr = 203.158.1.11
port = 1812
secret = xxxxxxxx
response_window = 20
zombie_period = 40
status_check = request
username = "user1@sut.ac.th"
password = "don't need"
check_interval = 30
num_answers_to_alive = 3
}
home_server freeradius2 {
type = auth
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ipaddr = 203.158.1.12
port = 1812
secret = xxxxxxxx
response_window = 20
zombie_period = 40
status_check = request
username = "user1@sut.ac.th"
password = "don't need"
check_interval = 30
num_answers_to_alive = 3
}
home_server freeradius3 {
type = auth
ipaddr = 203.158.1.13
port = 1812
secret = xxxxxxxx
response_window = 20
zombie_period = 40
status_check = request
username = "user1@sut.ac.th"
password = "don't need"
check_interval = 30
num_answers_to_alive = 3
}
home_server_pool freeradiuslb {
type = keyed-balance
home_server = freeradius1
home_server = freeradius2
home_server = freeradius3
}
realm null {
auth_pool = freeradiuslb
nostrip}
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-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/policy.conf สําหรับการอัพเดท load balance key ให/เปdน MAC address
โดย การเพิ่มบรรทัดดังนี้ก,อนวงเล็บปsกกาปwดท/ายไฟล
update_load_balance_key {
update control {
Load-Balance-Key := "%{Calling-Station-Id}"
}
}
-เพิ่ม client โดยแก/ไขไฟล /etc/freeradius/clients.conf เพื่ออนุญาติให/ Wireless LAN Controller
สามารถส,งข/อมูลมายืนยันตัวตนได/
client wism-3.sut.ac.th {
secret
= xxxxxxxxxxxx
shortname
= wism-3.sut.ac.th
}
-แก/ไขไฟล etc/logrotate.d/freeradius เพื่อ restart freeradius หลังจาก rotate log
จาก /etc/init.d/freeradius reload > /dev/null
เปdน
service freeradius restart > /dev/null
-restart service freeradius
service freeradius restart
สิ้นสุดการตั้งค,า radius proxy load balancer
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3.7.4 ตั้งคา FreeRADIUS Server (ทั้ง 3 server) เพื่อทําหน/าที่ตรวจสอบฐานข/อมูล และการ load
balance Nps server
หลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.0.4TLS และตั้งค,า IP address เรียบร/อยแล/ว ทําการติดตั้ง
package เพิ่มเติมดังนี้
apt-get install freeradius freeradius-mysql
-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/sql.conf เพื่อสร/างส,วนเชื่อมต,อกับ MySQL server
server = "203.158.1.17"
login = "root"
password = "xxxxxxx"
radius_db = "freeradius"
…
num_sql_socks = 50 // ปรับให/เหมาะสมกับปริมาณ Load และปรับให/สอดคล/องกับ my.cnf
-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/radiusd.conf เพื่อให/ freeradius เก็บ log การยืนยันตัวตน และเปwดใช/งาน
ฐานช/อมูล
log {
...
auth = yes
...
}
...
modules {
...
$INCLUDE sql.conf // ยกเลิก comment
...
-ทําการสร/าง pool ของ NPS Server สําหรับการทํา load balance โดยเพิ่มสคริปต,อท/ายไฟล
/etc/freeradius/proxy.conf
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home_server nps1 {
type = auth
ipaddr = 203.158.1.20
port = 1812
secret = xxxxxxxxxxxxxxx
response_window = 20
zombie_period = 40
status_check = request
username = "user1@sut.ac.th"
password = ""
check_interval = 30
num_answers_to_alive = 3
}
home_server nps2 {
type = auth
ipaddr = 203.158.1.21
port = 1812
secret = xxxxxxxxxxxxxxx
response_window = 20
zombie_period = 40
status_check = request
username = "user1@sut.ac.th"
password = ""
check_interval = 30
num_answers_to_alive = 3
}
home_server_pool nps {
type = keyed-balance
home_server = nps1
home_server = nps2
}
realm null {
auth_pool = nps
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nostrip}
-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/policy.conf สําหรับการอัพเดท load balance key ให/เปdน MAC address
โดย การเพิ่มบรรทัดดังนี้ก,อนวงเล็บปsกกาปwดท/ายไฟล
update_load_balance_key {
update control {
Load-Balance-Key := "%{Calling-Station-Id}"
}
}
-แก/ไขไฟล /etc/freeradius/site-enables/default
o ในส,วน authorize เพื่อตรวจสอบ MAC address จากฐานข/อมูลว,ามี MAC address อยู,ใน
ฐานข/อมูลหรือไม, หรือมี MAC address เกินกว,าที่กําหนดหรือไม, (จํากัดที่ 5 อปุกรณ) และอัพเดท
load balance key
o ในส,วน accounting ให/ยกเลิกบันทึกข/อมูล accounting ลงไฟลแต,บันทึกลงฐานข/อมูลแทน
o ในส,วน post-auth ให/ทําการเพิ่ม MAC address ลงฐานข/อมูลเมื่อผ,านการยืนยันตัวตนหรืออัพเดท
ค,าวันที่ ที่เข/าสู,ระบบกรณีเปdน MAC address ที่มีอยู,ในฐานข/อมลูแล/ว ผ,าน shell script
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…
authorize {
…
Sql
if("%{realm}" == "null"){
update_load_balance_key
rewrite.calling_station_id
if("%{sql:SELECT COUNT(*) FROM mac WHERE username = '%{User-Name}' AND macaddress =
'%{Calling-Station-Id}'}" > 0 || "%{sql:SELECT COUNT(*) FROM mac WHERE username = '%{User-Name}'}" <
5){
eap {
ok = return
}
}
else{
%{exec:/etc/freeradius/maclog.sh %{User-Name} %{Calling-Station-Id}}
reject
}
}
…
accounting {
…
# detail // comment
…
Sql
…
}
……
post-auth {
….
Exec
if("%{realm}" == "null"){ %{exec:/etc/freeradius/add_mac.sh %{UserName}
%{Calling-Station-Id}}
}
….
}

62

-แก/ไขไฟล etc/logrotate.d/freeradius เพื่อ restart freeradius หลังจาก rotate log
จาก /etc/init.d/freeradius reload > /dev/null
เปdน
service freeradius restart > /dev/null
-สร/าง script file add mac.sh ที่ /etc/freeradius สําหรับเพิ่ม MAC address ลงฐานข/อมูล
#!/bin/bash
echo "INSERT INTO mac(username,macaddress,description,addtime,updatetime)
VALUES('$1','$2','Auto register Device',NOW(),NOW()) ON DUPLICATE KEY UPDATE
updatetime=NOW()" | mysql -h203.158.1.17 -uroot -pXXXXXX freeradius
-จากนั้นเปลี่ยน permission และ owner ของไฟล
chown freerad:freerad add_mac.sh
chmod 750 add_mac.sh
-สร/าง script file add maclog.sh ที่ /etc/freeradius สําหรับเพิ่ม log MAC address ลงฐานข/อมูล
#!/bin/bash
echo $(date +"%a %b %e %H:%M:%S %Y :") MAC: [$1] your macadress quota exceeded.
[$2] >> /var/log/freeradius/radius.log
-จากนั้นเปลี่ยน permission และ owner ของไฟล
chown freerad:freerad maclog.sh
chmod 750 maclog.sh
-restart service freeradius
service freeradius restart
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3.7.5 ตั้งคา MySQL Server เพื่อเก็บข/อมูล MAC address และเก็บข/อมูลการเข/าใช/งาน
หลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.0.4TLS และตั้งค,า IP address เรียบร/อยแล/ว ทําการติดตั้ง
package เพิ่มเติมดังนี้
apt-get install mysql-server mysql-client
-จากนั้นทําการสร/างฐานข/อมูล สําหรับ freeradius และ สร/างตาราง mac เพื่อเก็บข/อมูล MAC address
(ต/องมีการ script schema.sql และ mac.sql ไว/ก,อน)
echo “CREATE DATABASE freeradius CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;”
|\ mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx
mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx freeradius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql
mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx freeradius < /etc/freeradius/sql/mysql/mac.sql
3.7.5.1 สรางไฟล+ mac.sql ที่ /etc/freeradius/sql/mysql/ โดยมีรายละเอียดดังนี้
CREATE TABLE `mac` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`username` VARCHAR(100) NOT NULL,
`macaddress` VARCHAR(17) NOT NULL,
`description` VARCHAR(255) NOT NULL,
`vendor` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
`addtime` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updatetime` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE INDEX `MAC` (`username`, `macaddress`)
)
COLLATE='utf8_general_ci'
ENGINE=InnoDB
;
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3.7.5.2 สรางไฟล+ schema.sql ที่ /etc/freeradius/sql/mysql/ โดยมีรายละเอียดดังนี้
CREATE TABLE radacct (
radacctid bigint(21) NOT NULL auto_increment,
acctsessionid varchar(64) NOT NULL default '',
acctuniqueid varchar(32) NOT NULL default '',
username varchar(64) NOT NULL default '',
groupname varchar(64) NOT NULL default '',
realm varchar(64) default '',
nasipaddress varchar(15) NOT NULL default '',
nasportid varchar(15) default NULL,
nasporttype varchar(32) default NULL,
acctstarttime datetime NULL default NULL,
acctstoptime datetime NULL default NULL,
acctsessiontime int(12) default NULL,
acctauthentic varchar(32) default NULL,
connectinfo_start varchar(50) default NULL,
connectinfo_stop varchar(50) default NULL,
acctinputoctets bigint(20) default NULL,
acctoutputoctets bigint(20) default NULL,
calledstationid varchar(50) NOT NULL default '',
callingstationid varchar(50) NOT NULL default '',
acctterminatecause varchar(32) NOT NULL default '',
servicetype varchar(32) default NULL,
framedprotocol varchar(32) default NULL,
framedipaddress varchar(15) NOT NULL default '',
acctstartdelay int(12) default NULL,
acctstopdelay int(12) default NULL,
xascendsessionsvrkey varchar(10) default NULL,
PRIMARY KEY (radacctid),
KEY username (username),
KEY framedipaddress (framedipaddress),
KEY acctsessionid (acctsessionid),
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KEY acctsessiontime (acctsessiontime),
KEY acctuniqueid (acctuniqueid),
KEY acctstarttime (acctstarttime),
KEY acctstoptime (acctstoptime),
KEY nasipaddress (nasipaddress)
);
CREATE TABLE radcheck (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
username varchar(64) NOT NULL default '',
attribute varchar(64) NOT NULL default '',
op char(2) NOT NULL DEFAULT '==',
value varchar(253) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id),
KEY username (username(32))
);
CREATE TABLE radgroupcheck (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
groupname varchar(64) NOT NULL default '',
attribute varchar(64) NOT NULL default '',
op char(2) NOT NULL DEFAULT '==',
value varchar(253) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id),
KEY groupname (groupname(32))
);
CREATE TABLE radgroupreply (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
groupname varchar(64) NOT NULL default '',
attribute varchar(64) NOT NULL default '',
op char(2) NOT NULL DEFAULT '=',
value varchar(253) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id),
KEY groupname (groupname(32))
);
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CREATE TABLE radreply (
id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
username varchar(64) NOT NULL default '',
attribute varchar(64) NOT NULL default '',
op char(2) NOT NULL DEFAULT '=',
value varchar(253) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id),
KEY username (username(32))
);
CREATE TABLE radusergroup (
username varchar(64) NOT NULL default '',
groupname varchar(64) NOT NULL default '',
priority int(11) NOT NULL default '1',
KEY username (username(32))
);
CREATE TABLE radpostauth (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
username varchar(64) NOT NULL default '',
pass varchar(64) NOT NULL default '',
reply varchar(32) NOT NULL default '',
authdate timestamp NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
-จากนั้นทําการสร/างฐานข/อมูล สําหรับ freeradius และ สร/างตาราง mac เพื่อเก็บข/อมูล MAC address
echo “CREATE DATABASE freeradius CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;” |\
mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx
mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx freeradius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql
mysql –uroot –pxxxxxxxxxxxx freeradius < /etc/freeradius/sql/mysql/mac.sql
*ทั้งนี้สามารถติดตั้ง Tool database เพิ่มเติม เช,น phpmyadmin เพื่ออํานวยความสะดวกแก,ผู/ดูแลระบบ
สําหรับตรวจสอบฐานข/อมูลด/วยก็ได/
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3.7.6 ตั้งคา Web Server เพื่อเปdน interface สําหรับการบริหารจัดการข/อมูล MAC address ของผู/ใช/งาน
หลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 14.0.4TLS และตั้งค,า IP address เรียบร/อยแล/ว ทําการติดตั้ง
package เพิ่มเติมดังนี้
apt-get install apache2 php5 php5-cli php5-curl php5-mysql php5-ldap zip unzip
3.7.6.1 สรางเว็บไซต+ เพื่อเปmน interface -คูมือสําหรับผูใชงาน (ในที่นี้ใช/ joomla)
- ทําการ Download Joomla 2.5.x หรือ Joomla เวอรชั่นที่ต/องการ
http://www.joomla.org/download.html

- ทําการแตกซิบ Joomla Package จะพบไฟล Joomla ต,างๆ ให/ทําการอัพโหลดไฟลขึ้นสู,เซิรฟเวอรโฮสติ้ง
ในโฟลเดอร /var/www/html

รูปที่ 3.44 ระบบไฟลใน joomla
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-ทําการเริ่มติดตั้ง Joomla ผ,านเว็บไซต เรียกเข/า URL โดเมนเนม เช,น http://www.your-domain.com
-ทําการเลือกภาษา แล/วกด next

รูปที่ 3.45 การเลือกภาษาของ joomla
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
- Joomla ทําการตรวจสอบคุณสมบัติเซิรฟเวอร หากสามารถติดตั้งได/ จะสามารถกด Next ได/ ให/ทํา
การกด Next เพื่อดําเนินการต,อ

รูปที่ 3.46 การตรวจสอบก,อนการติดตั้ง
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
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- นโยบาย และใบอนุญาติ (license ) ของ Joomla กด Next (ต,อไป)

รูปที่ 3.47 license การใช/งาน
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
- ทําการตั้งค,า ฐานข/อมูล ให/กับ Joomla แล/วกด Next

รูปที่ 3.48 การตั้งค,าฐานข/อมูล
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
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- ทําการตั้งค,า FTP ให/กับ Joomla แล/วกด Next

รูปที่ 3.49 การตั้งค,าftp
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
- ทําการตั้งชื่อเว็บไซต, email, username, password สําหรับจัดการ Joomla ทั้งนี้สามารถคลิก
เพื่อติดตั้งตัวอย,างข/อมูล หรือไม,ก็ได/

รูปที่ 3.50 การตั้งค,าหลักของเว็บ
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291
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- ทําการติดตั้ง Joomla สําเร็จให/ทําการลบโฟลเดอร installation

รูปที่ 3.51 การติดตั้งสําเร็จ
ที่มา https://www.ireallyhost.com/kb/joomla/291

3.7.6.2 ตั้งคาเว็บไซต+ใหรองรับการใชงานแบบ https
-ทําการ Generate Private Key ด/วยการพิมพคําสั่งต,อไปนี้
openssl genrsa -out /etc/httpd/ssl/privatekey.key 2048
-ทําการสร/าง csr file เพื่อร/องขอ certificate (อาจทําเปdน self-sign Certificate ก็ได/) แต,ในที่นี้ server ทํา
การร/องขอกับ DigiCert ซึ่งเปdนองคกรในการออกใบรับรอง certificate (มีค,าใช/จ,าย) ทําการ generate csr
file จากไฟล key ที่ทําการ generate ไว/ก,อนหน/านี้โดยพิมพคําสั่ง
openssl req -new -key /etc/httpd/ssl/privatekey.key -out /root/Desktop/request.csr
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กรอกรายละเอียด CSR ไฟลดังนี้

รูปที่ 3.52 รายละเอียด csr ไฟล
จะได/ csr ไฟลปรากฏที่หน/าจอ desktop จากนั้นนําส,ง file request นี้ ให/กับ DigiCert ซึ่ง Digicert จะทํา
การออก certificate ภายหลังจากส,ง request file แล/ว 1-2 วัน
-เมื่อได/รับ certificate จาก DigiCert แล/ว ให/ทําการติดตั้ง certificate โดย copy ไฟล intermediate
(DigiCert.crt) และ Primary Certificate (star_sut_ac_th.crt) สู, server
-แก/ไขไฟล default-ssl.conf ที่ /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName idm.sut.ac.th:443
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on
SSLCertificateFile
/etc/ssl/certs/star_sut_ac_th.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/idm.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/DigiCertCA.crt
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
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</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
</VirtualHost>
จากนั้น restart service apache
#apachectl stop
#apachectl start
ทดลองเรียกใช/งานเว็บไซตแบบ https (https://idm.sut.ac.th)
3.7.6.3 เขียนโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการ MAC address ในสวนของการบริหารจัดการอุปกรณ+
ในส,วนนี้จะแสดงเฉพาะฟงชันการเขียนโปรแกรมที่สําคัญ ๆ ได/แก,
- ฟงชันเชคการ login
if(strlen($email)>0 && strlen($passwd)>0){
$ldap = ldap_connect(AD_HOST) or die('$scope.style="alert
alert-danger";'.'$scope.signin_status="Cloud not connect AD.";');
if($ldap){
$bind = ldap_bind($ldap,$email,$passwd);
if($bind){
session_start();
$sid = session_id();
$_SESSION["user_$sid"]=$email;
$_SESSION["login_$sid"]=true;
ldap_close($ldap);
printf("document.location.href='main.html?email=$email';");
printf("document.location.href='main.html';");
}else{
unset($_SESSION["user_$sid"]);
unset($_SESSION["login_$sid"]);
session_destroy();
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ldap_close($ldap);
printf('$scope.style="alert alert-danger";');
printf('$scope.signin_status="Invalid
Account!!!";');
}
}
}else{
printf('$scope.style="alert alert-danger";');
printf('$scope.signin_status="Invalid Account!!!";');
}
}
}
- ฟงชันการ add MAC address
function aadMac($username,$description,$address){
$mysql = new MySQLi();
$mysql->connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS,DB_NAME);
$mysql->set_charset('utf8');
$count = $mysql->query("SELECT COUNT(*) FROM `mac` WHERE `username` = '$username'");
if($count->num_rows>QUOTA){
printf("alert(\"MAC address Quota Limit Exceeded\");");
}else{
$sql = "INSERT INTO
`mac`(`username`,`description`,`macaddress`)VALUES('$username','$description','$address')";
$result = $mysql->query($sql);
if($result){
$macList = $this->getMac($username);
printf('$scope.macList = %s',$macList);
}else{
printf("alert(\"%s\");",$mysql->error); }
}
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- ฟงชันการ delete MAC address
function delMac($id){
$mysql = new MySQLi();
$mysql->connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS,DB_NAME);
$mysql->set_charset('utf8');
$sql = "DELETE FROM `mac` WHERE `id` = '$id'";
$result = $mysql->query($sql);
$mysql->close();
}
3.7.6.4 สรางสคริปเพื่ออานคาผูผลิตอุปกรณ+ และตั้งคาใหสคริปทํางานทุก 10 นาที
สร/างไฟล update_mac_vendor ที่path /root/script ดังนี้
<?php
define('DB_HOST','xxxxxx');
define('DB_USER','xxxxxx');
define('DB_PASS',"xxxxxx");
define('DB_NAME','xxxxxx');
$connection = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS) or die(mysql_error());
mysql_select_db(DB_NAME,$connection);
$sql = "SELECT `macaddress` FROM `mac` WHERE `vendor` IS NULL";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
while($tuple = mysql_fetch_assoc($result)){
$mac = $tuple['macaddress'];
$vendor = macvendor($mac);
$update = "UPDATE `mac` SET `vendor` = '$vendor' WHERE `macaddress` = '$mac'";
mysql_query($update) or die(mysql_error());
}
mysql_close($connection);
function macvendor($mac){
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$url = "http://api.macvendors.com/" . urlencode($mac);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
if($response) {
return $response;
} else {
return "Not Found";
}
}
?>

จากนั้นตั้งค,าให/ script ทํางานทุก 10 นาทีโดยใช/คําสั่ง crontab –e
*/10*** /usr/bin/php /root/script/update_mac_vendor.php > /dev/null 2>&1
เสร็จสิ้นการตั้งค,า web server
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3.7.7 ตั้งคา Wireless LAN Controller ให/ส,งค,าการยืนยันตัวตนมาที่ Load balancer
-login เข/าสู, Wireless LAN Controller

รูปที่ 3.53 หน/าจอ login Wireless LAN Controller
-สร/าง SSID ใหม, ชื่อ @SUT-wifi โดยเลือกเมนู WLANs –> Create New และกดปุ~ม Go.

รูปที่ 3.54 การสร/าง SSID ใหม,
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-กรอกรายละเอียด SSID และกด apply

รูปที่ 3.55 การสร/าง profile SSID ใหม,
-ตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ Ganeral ดังนี้

รูปที่ 3.56 การตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ Ganeral
-ตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ security , layer2 ดังนี้

รูปที่ 3.57 การตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ security , layer2
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-ตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ security , AAA Servers โดยกรอกหมายเลข ip ของ FreeRADIUS ดังนี้

รูปที่ 3.58 การตั้งค,าเพิ่มเติมที่แถบ security , AAA Servers
-จากนั้น นํา ssid @SUT-Wifi Add เข/ากลุ,ม Access point เพื่อปล,อยสัญญาณให/ผู/ใช/งานตามโซนต,างๆของ
มหาวิทยาลัย โดยเลือกที่เมนู Advanced -> AP Groups จากนั้นเลือกกลุ,ม AP และตั้งค,าตามตัวอย,าง

รูปที่ 3.59 กลุ,ม Access Point

80

-จากนั้นเลือกกลุ,ม AP, ที่แถบ WLANs กดปุ~ม Add New และเลือกสัญญาณ @SUT-Wifi ที่ปรากฏใน list
เพื่อปล,อยสัญญาณให/ผู/ใช/งานตามโซนตึกต,างๆ

รูปที่ 3.60 การ add Wlan ให้ กลุม่ Access Point
เสร็ จสินการตังค่า Wireless LAN Controller
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
การทดสอบการเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายแบบปลอดภัยแบ,งเปdน การเชื่อมต,อสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และโทรศัพทมือ-แทบเล็ต ดังนี้
• การเชื่อมต,อ @SUT-Wifi สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร PC /Notebook (ใช/เครื่อง pc ระบบปฏิบัติการ
Windows 8.1 ทดสอบ)
• การเชื่อมต,อ @SUT-Wifi สําหรับโทรศัพทมือและแทบเล็ต (ใช/ IPHONE ทดสอบ)
4.1 การเชื่อมตอ @SUT-Wifi สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร+ pc หรือ notebook (ใช/เครื่อง pc
ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ทดสอบ)
1.คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมตอแบบ wifi ที่ทาสก+บาร+ แลวเลือกเมนู "Open Network and Sharing
Center"

รูปที่ 4.1 เมนู Open Network and Sharing Center
2.ที่หน/าต,าง Network and Sharing Center คลิก "Set up a new connection or network"

รูปที่ 4.2 หน/าต,าง Open Network and Sharing Center
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3.ที่หน/าต,าง Set Up a Connection or Network เลือก "Manually connect to a wireless network"
จากนั้นกด "Next"

รูปที่ 4.3 การตั้งค,า connection
4.บนหน/าต,าง Manually connect to a wireless network ตั้งค,าดังนี้
Network name : @SUT-Wifi
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption type: AES
จากนั้นกด "Next"

รูปที่ 4.4 การตั้งค,า wireless network
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5.บนหน/าต,าง Successfully added network กด "Change connection settings"

รูปที่ 4.5 การadd wireless network เสร็จสิ้น
6.บนหน/าต,าง Wireless Network Properties เลือกแท็บ "Security" จากนั้นกด "Settings"

รูปที่ 4.6 การตั้งค,า Wireless Network Properties ที่แถบ security
7.บนหน/าต,าง Protected EAP Properties ไมเลือก "Verify the server's identity by validating the
certificate" ตั้งค,า "Select Authentication Method:" เปdน Secured password (EAP-MSCHAP v2)
จากนั้นกด "Configure..."
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รูปที่ 4.7 การตั้งค,า Protected EAP Properties
8.บนหน/าต,าง EAP MSCHAPv2 Properties ไม,เลือก "Automatically use my Windows logon name
and password (and domain if any)" จากนั้นกด "OK"

รูปที่ 4.8 การตั้งค,า EAP MSCHAPv2 Properties
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9.บนหน/าต,าง Protected EAP Properties กด "OK"

รูปที่ 4.9 การตั้งค,า Protected EAP Properties
10.บนหน/าต,าง Wireless Network Properties กด "Advanced settings"

รูปที่ 4.10 การตั้งค,า Wireless Network Properties เพิ่มเติม (Advanced settings)
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11.บนหน/าต,าง Advanced settings เลือก "Specify authentication mode:" และตั้งค,าเปdน "User
authentication" จากนั้นกด "Save credentails"

รูปที่ 4.11 การตั้งค,า Specify authentication mode
12.บนหน/าต,าง Windows Security ระบุบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตจากนั้นกด "OK"

รูปที่ 4.12 การตั้งค,า Windows Security โดยระบุบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต
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13.บนหน/าต,าง Advanced settings กด "OK"

รูปที่ 4.13 หน/าต,าง Advanced settings
14.บนหน/าต,าง Wireless Network Properties กด "OK"

รูปที่ 4.14 หน/าต,าง Wireless Network Properties
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15.บนหน/าต,าง Manually connect to a wireless network กด "Close"

รูปที่ 4.15 หน/าต,าง Manually connect to a wireless network
16.กดไอคอนการเชื่อมต,อที่ทากสบาร

รูปที่ 4.16 ไอคอนการเชื่อมต,อที่ทากสบาร
17.เลือก "@SUT-Wifi" จากนั้นกด "Connect"

รูปที่ 4.17สัญญาณ @sut-Wifi
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18.หลังจากเชื่อมต,อ @SUT-Wifi สําเร็จแล/ว อุปกรณจะจําการเชื่อมต,อไว/ ครั้งต,อไปเมื่ออยู,ในบริเวณที่มี
สัญญาณ@SUT-Wifi อุปกรณจะทําการเชื่อมต,อโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 4.18 การเชื่อมต,อสัญญาณ @SUT-Wifi
4.2 การเชื่อมตอ @SUT-Wifi สําหรับโทรศัพท+มือถือ-แท็บเลต (ใช IPHONE ทดสอบ)
1.เมื่อผู/ใช/งาน ต/องการเข/าใช/งานระบบเครือข,ายไร/สายแบบปลอดภัย ให/ตั้งค,าอุปกรณดังนี้
ไปที่ "การตั้งคา" -> "Wi-Fi" เลือก SSID "@SUT-Wifi"

รูปที่ 4.19 สัญญาณ @SUT-Wifi บนอุปกรณ IPHONE
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2.ระบุบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตของท,านแล/วกด "เขารวม"

รูปที่ 4.20 การระบุบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต บนอุปกรณ IPHONE

3.บนหน/าต,างใบรับรอง กด "ตอบรับ" / หรือกด "เชื่อถือ" สําหรับ IOS 8.3 ขึ้นไป

รูปที่ 4.21 การตอบรับใบรับรอง Certificates
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4.หลังจากเชื่อมต,อ @SUT-Wifi สําเร็จแล/ว อุปกรณจะจําการเชื่อมต,อไว/ ครั้งต,อไปเมื่ออยู,ในบริเวณที่มี
สัญญาณ @SUT-Wifi อุปกรณจะทําการเชื่อมต,อโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 4.22 การเชื่อมต,อสัญญาณ @SUT-Wifi จากอุปกรณ IPHONE
4.3 การทดสอบการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติและการจัดเก็บ log การใชงาน
เมื่ ออุ ป กรณมี ก ารเชื่ อมต, อกั บ ระบบเครื อ ข, า ยไร/ ส ายแบบปลอดภั ย (@SUT-Wifi) แล/ ว ระบบจะ
ตรวจสอบบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต (Internet Account) ว,ามีความถูกต/องหรือไม, ถ/ามีความถูกต/อง ระบบจะ
ลงทะเบียน MAC address ของอุปกรณที่เชื่อมอัตโนมัติ โดยมีกระบวนการทํางานดังนี้
access point จะส,งค,าข/อมูลการยืนยันตัวตน (username-password , MAC address) ของ
อุปกรณมาให/ Wireless LAN Controller และจะส,งค,าข/อมูลการยืนยันตัวตน (username-password ,
MAC address) ของอุปกรณมาให/ RADIUS MAC Authen Server (ผ,าน load balancer) ซึ่ง RADIUS
MAC Authen Server จะตรวจสอบบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ตกับ NPS Server และหากบัญชีผู/ใช/งาน
อินเตอรเน็ตถูกต/อง RADIUS MAC Authen Server จะลงทะเบียนค,า MAC address นี้ในฐานข/อมูลของ
เครื่อง MySQL Server ซึ่งสามารถแสดงข/อมูล MAC address ที่จัดเก็บได/ดังนี้
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รูปที่ 4.23 record ของ MAC address ที่เกิดจากการลงทะเบียนอัติโนมัติ
นอกจากนี้ RADIUS MAC Authen Server จะบันทึกรายการใช/งานลงฐานข/อมูลของเครื่อง MySQL
Server เพื่อเก็บเปdนประวัติการใช/งานด/วย (เพื่อให/สอดคล/องตามพรบ.คอมพิวเตอร 2550)

รูปที่ 4.24 บันทึกประวัติการใช/งานของผู/ใช/งาน
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4.4 การทดสอบการจัดการอุปกรณ+ผานเว็บ
- เข/าเว็บไซต Identify Device Management : https://idm.sut.ac.th จะปรากฏหน/าจอดังนี้

รูปที่ 4.25 หน/าตาเว็บไซต Identify Device Management
-เลือกเมนู “DEVICE MANAGEMENT-> Secure wifi (@SUT-Wifi)” จากนัน ทําการ loginเข/าสู,ระบบ ด/วย

บัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต

รูปที่ 4.26 การ login เพื่อเข/าจัดการอุปกรณ์
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- ระบบจะแสดงอุปกรณที่เคยเชื่อมต,อ ซึ่งเกิดจากการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติ

รูปที่ 4.27 อุปกรณที่เคยเชื่อมต,อจากการลงทะเบียน MAC address อัตโนมัติ

- ทดสอบการแก/ไข Descrption ของอุปกรณ

รูปที่ 4.28 การแก/ไข description ของอุปกรณ

95

รูปที่ 4.29 ผลการแก/ไข description ของอุปกรณ
-ทดสอบลบอุปกรณที่เคยเชื่อมต,อ

รูปที่ 4.30 การทดสอบการลบอุปกรณออกจากระบบ
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4.5 การทดสอบการใชงานระบบ Admin Mode
- เข/าเว็บไซต Identify Device Management : https://idm.sut.ac.th/admin จะปรากฏหน/าจอสําหรับ
ผู/ดูแลระบบดังนี้

รูปที่ 4.31 การ login เข/าสู,ระบบ Admin
- ระบบจะแสดงสถิติโดยแบ,งเปdน จํานวนอุปกรณ, ผู/ใช/งานประเภทคณาจารย-บุคลากร, ผูใ/ ช/งาน
ประเภทนักศึกษา และสามารถดูสถิติการใช/งานรายเดือน-รายปsได/

รูปที่ 4.32 ข/อมูลสถิติการใช/งานในเพจ Admin
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-ระบบจะแสดงข/อมูลที่มีการลงทะเบียนล,าสุด, Data Traffic, ข/อมูลผู/ใช/งานล,าสุด

รูปที่ 4.33 ข/อมูลที่มีการลงทะเบียนล,าสุด, Data Traffic, ข/อมูลผู/ใช/งานล,าสุด ในเพจ Admin
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- ที่เมนู “รายการข/อมูล” ผู/ดูแลระบบสามารถ search ข/อมูลของผู/ใช/งานที่ต/องการ และ export
ออกมาเปdนรายงานได/ นอกจากนี้ยังสามารถลบข/อมูลอุปกรณของผู/ใช/งานได/

รูปที่ 4.34 การจัดการข/อมูล ผ,านเมนู “รายการข/อมูล”

- แสดงการลบข/อมูลข/อมูลอุปกรณของผู/ใช/งาน

รูปที่ 4.35 การลบข/อมูลอุปกรณของผู/ใช/งาน
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บทที่ 5
สรุปผลการดําเนินงาน
5.1 ผลการดําเนินโครงการ
ผลการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาระบบเครื อข, า ยไร/ ส ายแบบปลอดภั ย พร/ อมการลงทะเบี ย น MAC
address อัตโนมัติ มีดังนี้
• โครงการนี้ จ ะช, ว ยเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการเข/ าใช/ ง านระบบเครื อ ข, า ยไร/ ส ายของมหาวิ ท ยาลั ย
เนื่องจากมีการเข/ารหัสข/อมูลบัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต
• โครงการนี้จะช,วยอํานวยความสะดวกให/ผู/ใช/งานไม,ต/องกรอก username – password สําหรับการ
ยืนยันตัวตนหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งการใช/งานอินเตอรเน็ต บางครั้งผู/ใช/งานจําเปdนต/องมีการเชื่อมต,ออยู,
ตลอดเวลา วิธีการยืนยันตัวตนผ,านทางหน/าเว็บ (Web-based Authentication) อาจทําให/ผู/ใช/งาน
ไม,สะดวก เพราะจะต/องคอย login ใหม,อยู,ตลอดเวลาเมื่อ session หมดอายุ
• โครงการนี้จะช,วยอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน MAC address จากระบบเดิม (SUTMobile) ที่ผู/ใช/งานจะต/องลงทะเบียน MAC address ของอุปกรณมือถือ, tablet ผ,านหน/าเว็บก,อน
จึงจะสามารถใช/งานได/ ซึ่งระบบใหม,จะมีการลงทะเบียน MAC address ให/อัตโนมัติ ผู/ใช/ไม,ต/องกรอก
ข/อมูล MAC address ผ,านหน/าเว็บ ซึ่งจะเปdนการลดความยุ,งยากในการเข/าใช/งานระบบเครือข,าย
• โครงการนี้จะช,วยลดภาระการทํางานของอุปกรณ access point ให/มีประสิทธิภาพการทํางานดี
ยิ่งขึ้น โดย access point ไม,ต/องทําการเชื่อมต,อกับอุปกรณที่ยืนยันตัวตนไม,ผ,าน จึงสามารถลด
โหลดการทํางานของอุปกรณได/
• โครงการนี้จะช,วยให/ผู/ใช/งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณของผู/ใช/งาน ผ,านหน/าเว็บไซตได/สะดวก
ยิ่งขึ้น และมีการขยายการใช/งานอุปกรณสูงสุดได/ถึง 5 อุปกรณต,อ 1 บัญชีผู/ใช/งานอินเตอรเน็ต
• นักศึกษาสามารถใช/งานระบบได/เหมือนคณาจารยและบุคลากร ซึ่งจากระบบเดิมจํากัดการใช/งานแค,
คณาจารยและบุคลากรเท,านั้น
5.2 ป:ญหาและอุปสรรค
1.ระบบใช/ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแม,ข,ายหลายตัวร,วมกันทํางาน และเครื่องแม,ข,ายแต,ละตัวมีการตั้ง
ค,า configuration ที่ยุ,งยากซับซ/อน
2.ระบบต/องรองรับผู/ใช/งานปริมาณมากๆ ซึ่งจะเกิด traffic ของการยืนยันตัวตนจํานวนมาก โดยภายใน
อนาคตข/างหน/า อาจจําเปdนต/องจัดหาใช/อุปกรณ load balancer เข/ามาช,วย แทนการ Load balance จาก
RADIUS proxy server
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3.ระบบมี warning Certificate แจ/งการเข/าใช/งานเครือข,ายไม,น,าเชื่อถือ ถึงแม/ว,าจะเปdน Certificate ที่
ผ,านการรับรองจากองคกรที่ถูกต/องแล/วก็ตาม เนื่องจากชนิดของอุปกรณ client บางชนิดไม,รองรับ
certificate ประเภท wild card ที่ทางมหาวิทยาลัย มีการใช/งาน certificate ประเภทนี้
5.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1.เมื่อมีผู/ใช/งานมากขึ้น อาจจัดทํา RADIUS MAC authen server farm เพื่อกระจายโหลดได/มากขึ้น
2.อาจจัดหา Load balancer มาทําหน/าที่ Load Balance โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ
3.MySQL Server อาจจัดทํา ระบบ Clustering เพื่อรองรับข/อมูลที่จะมีจํานวนมากขึ้นในอนาคตได/
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