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บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1

แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 โครงสร้ างการทางานของระบบ VPN
จากภาพจะเห็นว่าRouterตัวที่ 1 และตัวที่ 2 สามารถออกเน็ตได้จากระยะไกลเป็ นการสร้าง
ท่อเสมือนจริ งขึ้นมาการใช้ Internet ที่มีอยูจ่ ากอีกฝั่งมายังอีกฝั่งหนึ่งจะสามารถใช้โปรแกรมร่ วมกัน
ได้เชื่อมโยงเครื อข่ายเข้าหากันเช่น Share Printer ร่ วมกันได้ถา้ อินเตอร์เน็ตมีความเร็ วพอสามารถใช้
ฐานข้อมูลร่ วมกันได้ในลักษณะ (Realtime) การที่เราใช้งานเครื อข่าย Private network นั้นทาให้มี
ความปลอดภัยเนื่ องจากโอกาสที่ขอ้ มูลจะตก อยูใ่ นมือผูไ้ ม่พึงประสงค์น้ นั มีนอ้ ย รวมทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้เชื่ อมต่อยังมีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ในขณะที่การใช้งานอินเตอร์ เน็ ต
นั้นปกติจะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งกันก็ไม่ได้ส่งตรงไปยังคอมพิวเตอร์ ปลายทางแต่ตอ้ งผ่านเรา
เตอร์ และเกตเวย์ต่างๆตั้งมากมายกว่าที่ขอ้ มูลจะถูกส่ งไปปลายทางซึ่งถ้าเราจะใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ส่ งข้อมูลทางธุ รกิจภายในบริ ษทั จะเป็ นเรื่ องที่มีความเสี่ ยงจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
เรื่ อ งความปลอดภัย ดัง กล่ า วเรี ย ก Tunnel คื อ การที่ VPN client จะติ ด ต่ อ กับ VPN Server โดย
พยายามใช้เส้นทางประจาตามหลักการการเชื่อมของ Internet ไม่มีการกาหนดเส้นทางการเชื่ อมต่อ
เส้นทางการเชื่ อมต่อจะเปลี่ยนไปตามสภาพการจราจรโดย (Router) จะเลือกเส้นทางที่เหมาะสมใน
การส่ งข้อมูล
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2.2

ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง

รู ปที่ 2.2 VMwar Fusion (for the Mac)
2.2.1 VMwareมาจากการผสมค าว่ า VM(Virtual Machine) กั บ ware(Software) เข้ า
ด้ วยกันเป็ นโปรแกรมของ VMware,Inc. ซึ่งเป็ นผูน้ าของตลาด VirtualizationVMwareติดตั้งได้ท้ งั บ
Windows LinuxและMac OS Xแต่สาหรับเวอร์ ชนั Serverสามารถติดตั้งบนฮาร์ ดแวร์ ได้โดยตรงโดย
ไม่ตอ้ งอาศัยระบบปฏิบตั ิการVMWareVSphere มีหลายรุ่ นเช่นStandard,Enterprise,Enterprise Plus
โดยแต่ละรุ่ นจะแตกต่ างกันที่ ความสามารถของซอฟท์แวร์ สถาปั ตยกรรมภายในของ VMWare
VSphereจะเป็ นแบบพาราเวอร์ ชวลไลเซชัน่ มีไฮเปอร์ ไวเซอร์ คอยควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
ที่ร้องขอโดยเกสโอเอสและที่เกสโอเอสจะต้องติดตั้งโปรแกรมไดร์ เวอร์ เพื่อติดต่อกับไอเปอร์ ไว
เซอร์ (Paul Maritz, 2551.)
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รู ปที่ 2.3 VMware Workstation
2.2.2 Microsoft Hyper-V HypervisorbasedServerVirtualization หรื อ มี เรี ย กชื่ อเดิ ม ว่า
SoftGridApplication Virtualizationเป็ นระบบโซลู ชั่นด้านVirtualizationที่มีคุณภาพสู งซึ่ งเติ มเต็ม
กั บ ระบบของMicrosoft Hyper-Vโดยแทนที่ จ ะท าการสร้ า งระบบเสมื อ นจริ งให้ ก ั บ ทั้ ง
ระบบปฏิบตั ิการ ระบบMicrosoft Application Virtualizationจะทาการสร้างระบบเสมือนจริ งเพียง
เฉพาะกับแอพพลิเคชันต่างๆเท่านั้นระบบMicrosoft Application Virtualizationจึงช่วยให้แอพพลิ เค
ชันต่างๆสามารถรันได้พร้ อมกับแอพพลิ เคชันอื่นๆเสมอแม้ว่าแอพพลิ เคชันทั้งสองนั้นจะมีความ
ขัดแย้งกันเอง หรื อการรันแอพพลิเคชัน่ ชนิ ดเดียวกันแต่ต่างเวอร์ ชนั่ ก็สามารถทาได้และสามารถรัน
แอพพลิเคชัน่ ซึ่ งปกติแล้วจะไม่สามารถรันได้พร้อมๆกันได้ (Steve Chambers, 2555.)
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รู ปที่ 2.4 Microsoft Virtual PC
2.2.3 Xen Serverเป็ นVirtualization SoftwareแบบOpen Sourceสถาปั ตยกรรมของCPU
IA-32, x86, x86-64, IA-64 และPowerPC 970ที่ทางานบนระบบปฎิบตั ิการLinuxและ ระบบปฎิบตั ิ
การอื่นที่พฒั นามาจากUnixเดิมXenเป็ นงานวิจยั ของIan PrattจากมหาวิทยาลัยCambridgeภายใต้การ
สนับ สนุ นของXenSource,Incซึ่ ง ต่ อมาถู ก ซื้ อกิ จการโดยCitrix Systemsท าให้แต่ Xenต้องแยกตัว
ออกมาและถู กดู แลโดยXen Project Advisory Board (Xen AB)ปั จจุบนั Xenได้ถูกรวมเข้าในเคอร์
เนลลินุกซ์ (Linux Kernel)ตั้งแต่เวอร์ ชัน2.6.23เป็ นต้นไปแล้วทาให้สามารถใช้งานXenได้ง่ายขึ้ น
(Yaj Malik, 2554.)
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รู ปที่ 2.5 ความหมายของ VPN และหลักการทางาน
2.2.4 เว็ปไซต์ ที่สอนเกี่ยวกับความหมายและการทางานของVPN การเชื่ อมต่อต่างๆ และ
ความสามารถเสริ มของ VPN มีอะไรบ้างซึ่ งจะมีสถาปั ตยกรรมในการทาทันแนลว่ากี่แบบซึ่ งแต่ละ
แบบมีรูปแบบเหมาะสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและเหมาะสาหรับบริ ษทั ซึ่ งจะมีสองรู ปแบบด้วยกันซึ่ ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้วา่ ควรเลือกประเภทไหนที่เข้ากับการทางาน (Pirun, 2551.)

รู ปที่ 2.6 การทางานและความหมายของ VPN
2.2.5 เว็ปไซต์ สอนเกี่ยวกับรู ปแบบการใช้ งานต่ างๆ ของVPN ว่ามีรูปแบบอะไรบ้าง และ
การใช้งานแต่ละรู ปแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เหมาะกับการใช้งานแบบไหน ซึ่ งสามารถเลื อก
นาไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้จริ งไม่วา่ ในรู ปบริ ษทั หรื อในส่ วนบุคคล (สารานุกรมเสรี , 2553.)
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รู ปที่ 2.7 การติดตั้งVPN Server แบบ Client To Site ด้ วยMikrotik
2.2.6 เว็ปไซต์ สอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ ที่ใช้ งานแบบ Client To Siteทาอย่างไรบ้างมีตวั อย่าง
นาเสนอ การอนุ ญาติให้อุปกรณ์ เช่น พวกมือถือ หรื อคอมพิวเตอร์ ที่อยูน่ อกองค์กรสามารถใช้งาน
ได้และการตั้งค่าการใช้งานต่างๆในการ (อานวย ปิ่ นทอง, 2553.)

รู ปที่ 2.8 เว็ปไซต์ สอนตัวอย่างของการทางานของระบบ VPN
2.2.7 เว็ปไซต์ สอนเกีย่ วกับตัวอย่างการทางานของ VPN แบบละเอียดการจ่ายค่าIPAddress
ให้ ก ับ VPN Client ของVPNServerอี ก ทั้ง SysnetCenter ยัง เป็ นบริ ษัท ที่ รั บ ท าการต่ อ VPN การ
Config ต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมีการบริ การหลังการขายที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ (Yod, 2554)
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รู ปที่ 2.9 การสร้ าง VPN ไว้ใช้ ด้วย Open VPN
2.2.8 เว็ปไซต์ สอนเกี่ยวกับ VPN โดยใช้ บน Linux Serverจะมาทากันบน Server จาลอง
วิธีและขั้นตอนสามารถนาไปใช้ได้กบั Serverกล่าวถึ งคือการใช้สร้ าง VPN เพื่อเชื่ อมโยงระหว่าง
สองเครื่ องแบบหนึ่ งต่อหนึ่ งซึ่ งในทางปฏิ บตั ิ จะไม่สะดวกในการนาไปใช้กบั เครื อข่ายที่มีขนาด
ใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง VPN ระหว่างหลายๆเครื่ องเข้าด้วยกัน (วิสาน, 2556.)

10

2.3

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

รู ปที่ 2.10 งานวิจัยทีต่ รวจสอบความเร็วของการใช้ VPN
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทาการวิจยั ทดสอบความเร็ วของระบบ VPN ว่าการใช้งานของระบบ
VPN มี ความเร็ วถึ งระดับใด ทั้งการทาแบบ VPN แบบปกติ และแบบย้อนกลับ ซึ่ งผลการวิจยั นั้น
แสดงให้เห็ นว่าการทางานกับ เว็บ ปลายทางนั้นความเร็ วของ VPN มี ความแตกต่างอย่างเห็ น ได้
ชัดเจนว่าการใช้ VPN กับไม่ใช้ VPN มีความเร็ วที่แตกต่างกัน (ธวัชชัย ชมศิริ, 2556.)

รู ปที่ 2.11 งานวิจัยทีต่ รวจสอบการเปรี ยบเทียบคุณภาพของ VPN
ได้ทาการค้นคว้าและวิจยั เพื่อตรวจสอบการเปรี ยบเทียบคุณภาพของ ระบบ VPN โดยได้มี
การค้นคว้าวิจยั และทดลองและมีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกมาในรู ปแบบของตารางและ
กราฟให้สามารถเข้าใจได้ง่ายสาหรับการทา VPN มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(SomsakPuengtam, 2556.)
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รู ปที่ 2.12 ระบบเครื่ องแม่ ข่ายเสมือนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบนั ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนาเทคโนโลยีของทางไมโครซอฟท์ที่มีชื่อว่า Hyper-V มาใช้เพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้ง
เพื่อพัฒนาระบบ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน และรองรับการขยายตัวในอนาคต
(เปรมพล นิลโต, 2554.)

